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Voorwoord Raad van Toezicht 
 
Groei én bloei 
 
 
Als dochter van een tomaten- en bloemenkweker weet ik - van huis uit - hoe ingewikkeld het is om 
iets wat groeit tot bloei te brengen. Gelukkig zijn daar de consulenten, opgeleid door hogescholen 
en universiteiten, die kennis aanreiken over de plant en zijn omgeving. Praktisch toepasbare kennis 
van mens tot mens, onmisbaar voor duurzame en concurrerende innovaties op het agrarische 
bedrijf. Het heeft Nederland aan de top van de agrarische exporterende landen gebracht. De 
wisselwerking tussen onderzoekers, ondernemers en opgeleiden blijkt een gouden formule te zijn. 
Maar er is meer nodig om succesvol te zijn: ambitie, toewijding en verbondenheid. En dat weten 
we bij Van Hall Larenstein, daar zijn we sterk in. Het is niet voor niets, dat tijdens de audit van 
onze Lectoraten naar voren kwam dat Van Hall Larenstein één van de koplopers is als het gaat om 
de inbedding in de praktijk. Onze contacten met het bedrijfsleven en organisaties zijn niet alleen 
intensief maar worden wederzijds als nuttig en nodig ervaren. Bij een terugtredende nationale 
overheid en slinkende budgetten, die gekoppeld worden aan prestaties en relevantie voor het 
bedrijfsleven, kan Van Hall Larenstein haar voorsprong benutten.  
  
In de afgelopen jaren is ons internationale kennisinstituut stevig gegroeid met een oplopende 
aanwas van studenten, medewerkers en docenten. Het aantal studierichtingen, projecten en 
samenwerkingsverbanden breidde zich uit over geheel Nederland en internationaal tot aan China 
toe. Maar liefst 62 nationaliteiten studeren op Van Hall Larenstein, de grootste Groene Hogeschool. 
Terwijl in de loop van het jaar 2012 aan de achtjarige samenwerking met Wageningen UR een 
enigszins abrupt einde kwam, bleven bij Van Hall Larenstein de gezamenlijke drijfveren ambitie, 
toewijding en verbondenheid recht overeind. In de Studenttevredenheidresponses zien we daarvan 
de positieve waarderingen terug. Het gaat er bij Van Hall Larenstein om studenten in staat te 
stellen het beste uit zichzelf te halen: te groeien én te bloeien. Deze studentgerichte benadering 
van Van Hall Larenstein vraagt veel tijd en energie van het docenten- en lectoratencorps, maar 
loont op de korte en lange termijn. 
 
De Raad van Toezicht trad eind 2012 aan en constateerde dat de veerkracht in Van Hall Larenstein 
voldoende garantie bood om als zelfstandig instituut verder te gaan. De samenwerking met 
Wageningen UR krijgt een andere invulling. De ontvlechting zal nog enige tijd in beslag nemen. Op 
inhoud blijven we partners in kennisontwikkeling, -verspreiding en onderzoek, zoals met de 
doorlopende leerlijn bij Kust- en Zeemanagement en de aanstelling van diverse lectoren vanuit 
Wageningen UR. Tegelijkertijd richten we ons op meerdere samenwerkingsverbanden met anderen. 
Een aantal Centers of Expertise is of wordt opgezet. Daarmee kunnen we aansluiten bij de 
ontwikkelingen om ons heen, zoals de Biobased Economy, het Topsectorenbeleid, de vorming van 
nieuwe ketens en clusters van bedrijven, voeding en gezondheid en duurzaam gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. Nieuwe lectoraten voegen nieuwe inzichten en nieuw elan toe.  
 
Na het vertrek van Ellen Marks eind 2012 brak een interim-periode voor het College van Bestuur 
aan met als voorzitter Klaas van Mierlo en als lid Rien Komen. Per 1 augustus 2013 zal het nieuwe 
College van Bestuur aantreden: voorzitter Peter van Dongen en lid Diane Keizer-Mastenbroek. We 
zijn Klaas en Rien zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij de belangen van Van Hall Larenstein 
hebben gediend. 
 
 
Agnes van Ardenne-van der Hoeven 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Hogeschool Van Hall Larenstein   
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Voorwoord College van Bestuur 
 
Naar de toekomst: het gras is groener! 
 
Mijn voorvaderen, actief in de veehouderij en de veehandel, zochten altijd praktische oplossingen 
en stelden zich daarbij de eenvoudige vraag wat die oplossingen bijdroegen aan de onderneming. 
De strategie van Hogeschool Van Hall Larenstein is in essentie ook eenvoudig. Bij alles wat we 
doen, stellen we ons de vraag: Wat draagt bij aan het zoveel mogelijk afleveren van goed 
opgeleide studenten die essentiële bijdragen kunnen en willen leveren aan de samenleving?  
De vervolgvraag is voor de hand liggend: Wat draagt het bij aan het succes van de carrières van 
onze alumni of maakt ze succesvolle ondernemers? 
 
Van Hall Larenstein bevindt zich in een transitie en zal de komende tijd stevig aan de slag gaan om 
een degelijke en aansprekende identiteit op te bouwen, waarbij recht wordt gedaan aan het 
prachtige domein waarin wij jonge mensen opleiden. Een hogeschool waar kwalitatief goede 
opleidingen worden aangeboden en waar relevant toegepast onderzoek een belangrijke bijdrage 
levert aan het onderwijs, maar ook aan de school als kenniscentrum. We willen een internationale 
ontmoetingsplaats worden, misschien is marktplaats een beter woord, waar onze studenten, onze 
alumni, onze VHL’ers en mensen van organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten. Daarbij wordt 
intensief kennis uitgewisseld en gezocht naar het benutten van wederzijdse kansen.  
 
Een zelfstandig Van Hall Larenstein biedt de mogelijkheden om sterke en realistische ambities neer 
te zetten. De ontwikkelingen in Leeuwarden op de gebieden ‘water’ en ‘dairy’ geven ons de kansen 
om een belangrijke rol te spelen in het neerzetten van Nederland in de hiermee samenhangende 
topsectoren. De wereld is groot op deze gebieden en dat vergroot de kansen voor onze studenten 
op de (internationale) arbeidsmarkt. Velp is uniek in de groene leefomgeving. Met het ‘grootste’ 
klaslokaal van Nederland en misschien wel Europa, biedt het onze studenten prachtige kansen om 
ervaringen op te doen die direct zijn verbonden aan de grote biodiversiteit en unieke ligging op het 
Landgoed. De aantrekkingskracht van het internationale en onderzoek-georiënteerde Wageningen 
biedt studenten de kans bij uitstek om op één van de meest innovatieve onderwijs- en 
onderzoekscampussen kennis te vergaren en contacten te leggen.  
 
Van Hall Larenstein ontwikkelt de komende tijd vanuit deze belangrijke ingrediënten een aantal 
strategische pijlers die antwoord geven op de hierboven gestelde vragen. Zo is een eerste vereiste 
dat onze mensen in staat worden gesteld om kwalitatief goed onderwijs te geven en om 
hoogstaand toegepast onderzoek te verrichten. Hier zullen we op gaan investeren. 
 
Onze traditionele markt bestaat uit scholieren uit het Nederlandse voortgezet onderwijs en uit het 
mbo. We vinden het een unieke kans en tevens onze opdracht om de markt van Levenslang Leren 
en Persoonlijke Ontwikkeling te bedienen. Van Hall Larenstein wil een hogeschool zijn waar onze 
alumni en andere professionals in ons domein naar toe gaan als er scholingsbehoefte is vanuit 
carrièreperspectief en persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat ook duidelijk verder dan het aanbieden 
van deeltijdopleidingen en cursussen. We zullen, samen met onze (nieuwe) strategische partners 
wereldwijd, unieke combinaties aan producten ontwikkelen en die via onze locaties en de locaties 
van onze partners gezamenlijk aanbieden. Daarbij kan ook worden gedacht aan 
carrièrebegeleiding. Dit impliceert ook een andere benadering van twee andere pijlers: 
internationalisering en ons netwerk van strategische partners. Deze zijn één op één verbonden met 
het thema van Levenslang Leren & Persoonlijke Ontwikkeling.  
 
Onze alumni zijn mede door onze praktijkgerichte opleidingen succesvol. Dat moet worden gevoed 
door het proces en de resultaten van toegepast onderzoek. De sterkte ligt in het feit dat we 
evidence based en action learning kunnen aanbieden. We zullen daarom ons toegepast onderzoek 
in kwaliteit en hoeveelheid dienen te vergroten. Dit biedt ook unieke kansen voor onze studenten 
om in projecten in de praktijk ervaringen op te doen en tegelijkertijd bij te dragen aan het 
eerdergenoemde ‘marktplaatsprincipe’. 
 
Veel ambities en kansen voor de toekomst van Van Hall Larenstein. Als College van Bestuur zijn we 
van mening dat we die gaan waarmaken, mede doordat ook onze studenten en medewerkers trots 
zijn op onze opleidingen en met passie en vakmanschap daar hun bijdrage aan leveren. 
 
 
Klaas van Mierlo 
Voorzitter College van Bestuur 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
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1. Van Hall Larenstein in 2012 
 
1.1 Profiel van de organisatie 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
Dé Groene Hogeschool van Nederland 

Wij zijn een gespecialiseerde hbo-instelling van betekenis. Van alle Nederlandse hbo-instellingen 
bieden wij het breedste en diepste aanbod van opleidingen en thema’s binnen het groene domein. 
Ons portfolio aan opleidingen omvat niet alleen landbouw en voedselverwerking, maar ook 
landschap, natuur en milieu. De kruisbestuiving tussen al onze disciplines maakt Van Hall 
Larenstein, haar studenten en haar afgestudeerden sterk en onderscheidend.  

Onze karakteristieken op een rij 

 4.000 studenten 
 verdeeld over 62 nationaliteiten 
 11% internationale studenten 
 14 bacheloropleidingen, drie professionele masteropleidingen en zes Associate degree 

opleidingen, toegepast onderzoek en contractactiviteiten  op het gebied van 
voeding, gezondheid, milieu en technologie; groene economie; 
biologie en dier; groene leefomgeving en water 

 15 Lectoraten 
 actief in meerdere ‘Centres of Expertise‘ 
 500 medewerkers 
 actief vanuit drie vestigingen in Nederland: Leeuwarden, Velp en Wageningen 
 bijdragen aan actuele thema’s als: 

Biobased economy; Ecologie; Duurzame metropolitane landbouw; 
Groene leefomgeving in steden; Food, health and safety; Natuur- en landschapsbeheer; 
Waterbeheer en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling; Marine ecosystems & policy; 
Regionale transitie; Welzijn van dieren; Stadslandbouw. 
 

De focus van Hogeschool Van Hall Larenstein ligt op het opleiden van studenten tot praktijkgerichte 
professionals en het toepassen van wetenschappelijke kennis in de beroepspraktijk. Dat geven wij 
als volgt vorm. Wij sturen en begeleiden studenten in het ‘Life Long Learning’-traject van de 
lerende professional op hbo-niveau. Dit doen wij met competentiegericht onderwijs binnen onze 
professionele bachelor- en masteropleidingen, trainingen en cursussen. Werkvormen als 
leerwerkplaatsen, stages, afstudeeropdrachten en toegepast onderzoek zorgen voor de aansluiting 
met de praktijk. Kennisuitwisseling gebeurt binnen onze kenniskringen, Lectoraten en ‘Centres of 
Expertise’. De link met het werkveld leggen wij door onze contractactiviteiten uit derde 
geldstromen, nationaal en internationaal.  
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1.2 Missie, visie en ambitie 
 
Missie 
‘Van Hall Larenstein is een internationale groene Hogeschool waar we met passie en kunde 
onderwijs geven aan onze studenten, ondersteund door toegepast onderzoek, zodat ze als 
verantwoordelijke mensen, ondernemend, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de bouw 
van een duurzame samenleving’ 
 
Van Hall Larenstein wil prominent bijdragen aan het vergroten van groen (duurzaam) 
ondernemerschap, gericht op natuur en leefomgeving, voeding en voedselproductie, gezondheid 
van mens en dier. Dat doen wij door het opleiden, sturen en begeleiden van proactieve 
professionals. Professionals, van jong tot oud. Professionals die beschikken over een ‘helikopter 
view’, met inzicht in integrale aanpak van brede maatschappelijke belangrijke zaken. Professionals 
die een gezonde dosis eigenwijsheid koppelen aan nieuwe inhoudelijke inzichten en aanpak. 
Professionals die hun talent optimaal benutten voor creativiteit en innovatie. Professionals die een 
betekenisvolle uitgangspositie verwerven in het groene werkveld en cruciaal bijdragen aan het 
vergroten van ‘Groen Ondernemerschap’ en aan het bouwen van een duurzame samenleving. 
 
Visie 
De ambities van VHL zijn verwoord in onze visie. Van Hall Larenstein is dé groene hogeschool van 
Nederland voor studenten die betekenisvol werk gaan doen in de sector gericht op natuur en 
leefomgeving, gezondheid van mens en dier en voeding en voedselproductie. VHL onderscheidt 
zich door een breed en diep aanbod van opleidingen en diensten, door het opstellen en uitdragen 
van een bredere visie en door het stimuleren van creativiteit en innovatie. VHL biedt hoogwaardig 
onderwijs en onderzoek waarin kwaliteit voorop staat. Dat is waarom studenten voor ons kiezen en 
waarom het werkveld zaken met ons doet. 
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1.3 Belangrijkste kengetallen 
 
 2012 2011 2010 2009 
Studenten (totaal per 1 oktober) 4.013 4.001 3.972 3.861 
Instroom1  1.101 1.130 1.204 1.115 
Afgestudeerden bachelor 621 579 680 682 
Afgestudeerden Associate degree 28 25 18 7 
Afgestudeerden master 65 60 52 75 
     
Gemiddeld personeelsbestand VHL 
(totaal in fte) 

388 376 380 384 

     
Netto resultaat (€ x 1.000) 1.273 1.095 409 –267 
     
Vermogen VHL (€ x mln.)     
Vermogen in vaste activa  22,2 22,2 22,9 24,5 
Eigen vermogen 8,8 7,5 6,4 6,0 
Totaal vermogen 38,1 39,2 40,7 44,0 
Solvabiliteitsratio 23,0% 19,1% 15,7% 13,6% 
     
Liquiditeit VHL      
Liquide middelen (€ x mln.) 12,1 13,2 11,7 12,8 
Current ratio 0,8 0,8 0,8 0,8 
 
 
1.4 Strategische samenwerkingsverbanden 

 
Van Hall Larenstein weer los van Wageningen UR 
In 2011 bleek uit interne discussies dat de potentie van de samenwerking van Van Hall Larenstein 
binnen Wageningen UR de afgelopen jaren nog niet voldoende was benut. Een notitie van directie 
en MT (december 2011) beschreef vervolgens de nader te maken keuzes binnen de samenwerking 
binnen Wageningen UR, de aansturing van de Hogeschool en andere voorwaarden om onze ambitie 
te kunnen realiseren.  
In januari 2012 is na een meningspeiling onder al het personeel besloten om de manier van verder 
gaan in Wageningen UR-verband nader uit te diepen. Dit resulteerde medio 2012 in een aantal 
adviezen over de voorwaarden waaraan de samenwerking binnen Wageningen UR zou moeten 
voldoen.  
Na de reactie hierop van het CvB van Wageningen UR, wees een peiling onder alle medewerkers uit 
(Zwolle, 20 juni 2012), dat 51% graag zag dat Van Hall Larenstein onderdeel bleef van 
Wageningen UR, tegenover 46% die liever zelfstandig verder wilde.  
Deze voor het CvB van Wageningen UR teleurstellende uitslag deed de Raad van Toezicht besluiten 
om Wageningen UR zonder Van Hall Larenstein voort te zetten.  
In november is een nieuwe Raad van Toezicht benoemd en kort daarna een eigen CvB voor Van 
Hall Larenstein. 
 
Overeengekomen is dat bestaande samenwerkingsverbanden waarin Wageningen UR en Van Hall 
Larenstein participeren, zoals Wetsus, Dairy Campus en het Centrum voor Marine Policy, 
ongewijzigd blijven. 
  
                                                 
1 De instroom is vanaf 2012 bepaald op basis van de instroomcohorten conform de prestatieafspraken 
Hogeschool Van Hall Larenstein 2012-2015, waarbij het cohort 2012 loopt vanaf 1-10-2011 tot en met 30-9-
2012. In het jaar 2011 en daarvoor was dit gebaseerd op de cohorten lopend vanaf 1-9 tot en met 30-8. 
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Samenwerkingsverbanden onderwijs 
Binnen verschillende opleidingen wordt samengewerkt met andere (hoge-)scholen. Op de locatie 
Leeuwarden biedt Van Hall Larenstein gezamenlijk met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
(NHL-Hogeschool) een aantal technische opleidingen aan binnen de unit Life Sciences & 
Technology.  
Met NHL-Hogeschool en Stenden wordt de opleiding International Business and Management 
Studies (IBMS) aangeboden. 
Samenwerking in het agrarisch onderwijs is vormgegeven via de Groene Kennis Coöperatie (GKC), 
waarin alle groene scholen vertegenwoordigd zijn, en via het sectoraal overleg in het HAO. Het 
HAO-sectorplan is mede richtinggevend voor de gezamenlijke HAO-strategie. 
In het noorden is er nadrukkelijke samenwerking met alle noordelijke hogescholen, richting 
gegeven via het sectorplan Noord, en met de lokale overheden verenigd in SNN (Samenwerking 
Noord Nederland).  
De technische opleidingen binnen het Life Sciences-verband vallen binnen de hbo-sector HTNO, 
waardoor Van Hall Larenstein ook aan die tafel meepraat. Uiteraard is Van Hall Larenstein lid van 
de hbo-raad. 
 
Netwerken 
Hogeschool Van Hall Larenstein neemt deel aan diverse overleggen met andere scholen. Onder 
andere het LICA (Landelijk Informatie Centrum Aansluiting vo - hbo), het Platformoverleg 
Voortgezet/Hoger Onderwijs (VOHO) in Velp en Leeuwarden, AOC-overleg Leeuwarden en met AOC 
Oost, O&O netwerk (Onderwijs en ontwikkeling, hbo-breed netwerk met onderwijskundigen), NNK 
(hbo-breed netwerk op gebied van kwaliteitszorg), HIB (netwerk internationaliseringsmede-
werkers).  
 
Kennis en innovatiecentra 
In toenemende mate is er samenwerking op inhoudelijke gebieden met andere kennisinstellingen. 
Wetsus/ Waterapplicatiecentrum en Dairy Campus zijn al genoemd, maar de Dutch Delta 
Academie, Waddenacademie en Food Valley zijn andere samenwerkingsverbanden waarin Van Hall 
Larenstein participeert. 
In hoofdstuk 3 staan ook de Centres of Expertise beschreven waar Van Hall Larenstein aan 
meedoet of die Van Hall Larenstein trekt. 
 
Internationaal 
De internationale samenwerkingsverbanden, met name ten behoeve van 2+2-trajecten, zijn zich 
aan het uitbreiden van China naar instellingen in Thailand, Vietnam en India. 
In Europa is Van Hall Larenstein met een groot aantal partners betrokken bij student- en docent-
uitwisseling en met enkele instellingen bij Intensive Programs. 
 
Opleidingen 
Naast de strategische schoolbrede samenwerkingsverbanden hebben alle opleidingen intensieve 
relaties met hun eigen werkveld in binnen- en buitenland, zoals met hoveniers, waterschappen, 
LTO, ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties, nationale landschappen, natuurmonumenten, de 
voedingsmiddelenbranche en MKB-organisaties. 
 
 
1.5 Kwaliteitszorg 
 
Kwaliteitszorg intern 
Van Hall Larenstein is dé ‘Groene Hogeschool’ van Nederland en verzorgt hoogwaardig onderwijs 
en onderzoek waarin kwaliteit voorop staat. Interactieve kennisontwikkeling vanuit een sterke 
verbinding tussen het onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk: dat is een 
belangrijk uitgangspunt van Van Hall Larenstein en helpt mee de kwaliteit te borgen.  
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Het Quality-team (Q-team) is verantwoordelijk voor het monitoren van de kwaliteit en de 
kwaliteitszorg van het onderwijs, onderzoek en stafdiensten en rapporteert hierover aan het CvB, 
de stafhoofden en de opleidingsdirecteuren. Het Q-team initieert verbeteringen en standaardisaties 
in de kwaliteitszorg. Het Q-team bestaat uit een opleidingsdirecteur als voorzitter, drie docenten 
als coördinatoren kwaliteitszorg op locatie, twee beleidsmedewerkers en een stafmedewerker.  
 
In 2012 is het Q-team met name bezig geweest met het stroomlijnen van de kwaliteitszorg van 
Van Hall Larenstein. Het standaardiseren van evaluatie-instrumenten en het implementeren van 
nieuwe evaluatie-instrumenten in de kwaliteitszorg waren daarvan belangrijke onderdelen. 
Daarnaast heeft het Q-team input geleverd voor het kwaliteitszorgplan en is een onderzoek gedaan 
naar de procesuitvoering van de evaluatie-instrumenten. 
 
Van Hall Larenstein borgt de kwaliteit van het onderwijs en praktijkgericht onderzoek middels een 
intern kwaliteitssysteem en externe kwaliteitsborging door de NVAO. De planning- en controlcyclus 
(P&C-cyclus) staat centraal in de interne kwaliteitszorg. In de P&C cyclus wordt de PDCA (Plan-Do-
Check-Act) cyclus op verschillende niveaus in het onderwijs en in praktijkgericht onderzoek 
doorlopen. De doelstellingen en resultaten van de opleidingen, Lectoraten en stafdiensten zijn 
onderwerp van gesprek in de management- en kwartaalgesprekken met het College van Bestuur.  
 
In 2012 heeft Van Hall Larenstein stappen gezet om de kwaliteitszorg verder te ontwikkelen. Van 
Hall Larenstein heeft in een kaderbrief richting gegeven aan de P&C-cyclus. Deze cyclus is in 2012 
uitgewerkt in het kwaliteitszorgplan. In het kwaliteitszorgplan zijn het beleid en de processen 
beschreven waarmee Van Hall Larenstein een integrale kwaliteitszorg realiseert. Het streven is om 
het kwaliteitszorgplan begin 2013 definitief vast te stellen.  
 
Tevens zijn de kaders voor de kwaliteitszorg aangescherpt in verschillende nieuwe 
beleidsdocumenten: toelatingsbeleid, studeren met een functiebeperking en het onderzoeksbeleid. 
Het onderwijsbeleid en het toetsbeleid zijn opgesteld en worden in 2013 definitief vastgesteld. In 
het onderzoeksbeleid heeft Van Hall Larenstein de kwaliteitszorg voor onderzoek vastgelegd.  
 
Van Hall Larenstein meet de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek met verschillende interne en 
externe evaluatie-instrumenten. De Nationale Studenten Enquête (NSE), de Studiekeuzegids en de 
HBO-monitor zijn belangrijke externe kwaliteitsmetingen. In 2012 heeft Van Hall Larenstein een 
aantal extra interne evaluatie-instrumenten geïntroduceerd. Een begin is gemaakt met de 
implementatie van programma-evaluaties. Daarnaast zijn de managementreviews geïntroduceerd. 
Een managementreview is een overzicht van de verbeterpunten op basis van de resultaten van het 
voorafgaande jaar en dient als startpunt voor het nieuwe jaarplan van de opleidingen en 
stafdiensten. Beide instrumenten worden in het komende jaar geëvalueerd. 
De Van Hall Larenstein-brede doelstellingen in de prestatieafspraken en de uitkomsten van de 
interne en externe evaluaties (NSE, HBO-monitor, opleidingsaccreditaties) zijn in de jaarplannen 
vertaald naar concrete doelstellingen voor de opleidingen en stafdiensten.  
 
Op het gebied van onderzoek is Van Hall Larenstein in 2012 begonnen met het organiseren van 
externe onderzoeksevaluaties van Lectoraten om de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek door 
onafhankelijke experts te laten evalueren. In 2012 hebben de eerste twee onderzoeksvisitaties 
plaatsgevonden, met positieve en constructieve feedback van de visitatiecommissie als resultaat.  
 
Een slag is geslagen in het centraal monitoren en ondersteunen van de kwaliteitszorg. Een 
speerpunt voor 2012 was om de opleidingsdirecteuren en stafhoofden beter te ondersteunen bij 
het invullen van het jaarplan, de status update van het jaarplan en de managementreview. Indien 
gewenst, heeft het Stafbureau CvB dan ook de opleidingsdirecteuren en stafhoofden ondersteund.  
 
In 2013 zal de ondersteuning van de kwaliteitszorg nog verder worden uitgebreid. De kengetallen 
van de tevredenheidsmetingen worden in een overzicht aan de opleidingen geleverd. Het Q-team 
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zal een meer proactieve en integrale rol gaan spelen in de kwaliteitszorg van het onderwijs en de 
ondersteunende diensten.  
 
Instellingsaudit 
Eind 2013 zal bij Van Hall Larenstein de instellingsaudit kwaliteitszorg worden uitgevoerd door de 
NVAO. In 2012 is Van Hall Larenstein begonnen zich voor te bereiden om bij deze audit aan te 
kunnen tonen dat de Hogeschool de kwaliteit van het onderwijs borgt, waar nodig verbetert, en dat 
het bestuur ‘in control’ is.  
 
In het kader van deze voorbereiding heeft Van Hall Larenstein in 2012 een proef-instellingsaudit 
kwaliteitszorg georganiseerd. Voor de proef-instellingsaudit heeft Van Hall Larenstein een Kritische 
Reflectie geschreven. De proef-instellingsaudit geeft inzicht in de sterke punten en in de 
verbeterpunten in de kwaliteitszorg van de Hogeschool.  
 
De proef-instellingsaudit is uitgevoerd door een panel van twee externe leden onder leiding van 
een directeur van adviesbureau Hobéon. Naast een documentenstudie heeft het panel met het CvB, 
docenten, beleidsmedewerkers, studenten en de medezeggenschap gesproken over de 
kwaliteitszorg. Op basis van de vijf standaarden die de NVAO hanteert voor de instellingsaudit 
kwaliteitszorg, heeft het panel Van Hall Larenstein feedback gegeven. Deze feedback wordt 
gebruikt voor concrete verbeteracties voor 2013. 
 
Standaard 1. Visie 

- Feedback: Van Hall Larenstein formuleert haar visie aan de hand van zes 
kwaliteitsdoelstellingen. Niet alle kwaliteitsdoelstellingen kwamen naar voren tijdens de 
gesprekken. Er is een strategie nodig om de kwaliteitsdoelstellingen in de volle breedte 
binnen Van Hall Larenstein te realiseren. 

- Verbeteracties: In het nieuwe instellingsplan worden de visie en de strategie van Van Hall 
Larenstein helder gecommuniceerd naar de medewerkers, studenten en externen. 
 

Standaard 2. Beleid 
- Feedback: In de afgelopen anderhalf jaar is veel beleid ontwikkeld. De volgende stap is het 

borgen van de implementatie. Het is noodzakelijk dat Van Hall Larenstein expliciet de 
realisatie benoemt. Besteed meer aandacht aan de bekendheid van de prestatieafspraken. 

- Verbeteracties: Van Hall Larenstein stelt implementatieplannen op bij de 
beleidsdocumenten. De prestatieafspraken komen ook aan bod in het instellingsplan.  
 

Standaard 3. Resultaten 
- Feedback: Evaluaties sluiten niet altijd optimaal aan op kwaliteitsdoelstellingen. De 

verantwoordelijkheid voor de integrale kwaliteitszorg kan duidelijker belegd worden. 
- Verbeteracties: De verantwoordelijkheden voor kwaliteitszorg worden verduidelijkt in het 

kwaliteitszorgplan en de doelstellingen worden in de evaluaties verwerkt. Het Q-team krijgt 
een meer integrale rol in de monitoring van de kwaliteit. 

 
Standaard 4. Verbeterbeleid 

- Feedback: Uit de audit blijkt dat de aanpak en uitvoering van verbeterpunten degelijk en 
goed traceerbaar zijn. Wel is het zaak om meer te laten zien welke verbeteringen zijn 
uitgevoerd op basis van evaluaties uit het verleden. Ook is meer uitwisseling nodig tussen 
de opleidingen. 

- Verbeteracties: Van Hall Larenstein voert een meta-analyse uit om de realisatie van eerder 
beleid aan te tonen. Er vindt meer uitwisseling plaats in vergaderingen van het 
managementteam. 
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Standaard 5. Organisatie- en beslissingsstructuur 
- Feedback: Het is niet altijd duidelijk hoe de taken en bevoegdheden binnen Van Hall 

Larenstein zijn belegd. Werknemers hebben vaak meerdere petten op. Dit kan een risico 
zijn. De examencommissies zijn nog bezig hun nieuwe taken op te pakken.  

- Verbeteracties: Op basis van de ontvlechting wordt de organisatiestructuur waar nodig 
aangepast en verduidelijkt. De examencommissies volgen in 2013 een training. Van Hall 
Larenstein analyseert de risico’s van meerdere petten en neemt waar nodig maatregelen. 

 
Opleidingsaccreditatie 
Ten behoeve van de aanvraag voor her-accreditatie voor het einde van 2012, zijn vier visitaties 
uitgevoerd door evaluatiebureau AeQui: Tuin- en Landschapsinrichting (T&L), Bos en Natuurbeheer 
(BNB), Land- en Watermanagement (LWM) en Milieukunde (Mk). Bij al deze opleidingen gaat het 
om de voltijd- en deeltijdvariant en bij T&L en Mk ook om bijbehorende Associate degree 
opleidingen (Ad).  
 
In deze ronde is voor de tweede keer een beperkte toets volgens het sinds 2011 vernieuwde 
accreditatiekader van de NVAO gebruikt. Dit leverteen oordeel op drie standaarden op: beoogde 
eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving en toetsing/gerealiseerde eindkwalificaties. 
Voor elke visitatie heeft de opleiding een zelfreflectie geschreven en heeft ze een oefensessie voor 
de visitatiegesprekken gehouden; dit alles ondersteund vanuit de beleidsafdeling.  
De opleidingen BNB en Mk hadden reeds eerder het AISHE-keurmerk (twee sterren) behaald, 
waarmee het Bijzonder Kenmerk Duurzaamheid is aangevraagd. 
In de tabel hieronder staan de oordelen per opleiding voor de drie standaarden met de kwalificaties 
voldoende (v) of goed (g). Met minstens twee standaarden ‘goed’, waaronder standaard 3, krijgt 
de gehele opleiding de kwalificatie ’goed’. Dat hebben T&L (Ba en Ad) en Mk (Ba) behaald. 
 

Opleiding T&L BNB LWM Mk Mk Ad's 
Visitatiejaar 2012 2012 2012 2012 2012 
Evaluatiebureau AeQui AeQui AeQui AeQui AeQui 
1 Beoogde eindkwalificaties v v v v v 
2 Onderwijsleeromgeving g v v g g 
3 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties g g v g v 

Extra kenmerk  
Duurzaam-

heid  
Duurzaam-

heid 
Duurzaam-

heid 
Totaal oordeel g v v g v 

 
Met deze opleidingsbeoordelingen is eind 2012 de accreditatieaanvraag bij de NVAO gedaan. 
 
Van de zeven accreditatieaanvragen die in 2011 bij de NVAO zijn gedaan, zijn er in 2012 twee 
afgehandeld: de her-accreditaties voor de Masteropleidingen Management of Development (MOD) 
en Agricultural Production Chain Management (APCM) zijn op 30 augustus verleend (per 11 
september), voorlopig voor drie jaar. Na het met goed gevolg doorlopen van de instellingsaudit 
wordt deze geldigheidsduur verlengd tot de volle zes jaar. 
Voor het afhandelen van de overige aanvragen uit 2011 bleek meer tijd nodig, waardoor de 
geldigheid van de accreditatie met zes maanden is verlengd. Drie beoordelingsrapporten moesten 
worden aangevuld en de twee rapporten van de beide opleidingen Plattelandsvernieuwing zijn 
alsnog samengevoegd en als één aanvraag ingediend. Het accreditatiebesluit op deze aanvragen 
wordt begin 2013 verwacht. 
 
Voor 2013 staan twee visitaties op stapel: Kust en Zeemanagement (via evaluatiebureau AeQui) en 
International Business and Management Studies (IBMS, samen met Stenden en NHL-Hogeschool 
via evaluatiebureau NQA).  
 
De ervaring dat de NVAO aanvullingen en verbeteringen van de rapporten van 2011 nodig bleek te 
hebben, leerde ons (Van Hall Larenstein en AeQui) om beter te letten op de systematische 
onderbouwing van de oordelen, op het onderscheid tussen bevindingen en oordelen door de 
commissie en op de begrijpelijkheid van begrippen uit de Van Hall Larenstein-onderwijspraktijk 
voor relatieve buitenstaanders. 
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De aanbevelingen en oordelen van elke opleidingsbeoordeling worden door elke opleiding 
afzonderlijk gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de opleiding zelf. Via de jaarplannen van de 
opleidingsdirecties wordt dit gemonitord. 
 
Begin 2013 wordt een meta-analyse van de afgelopen opleidingsbeoordelingen uitgevoerd, waaruit 
best practices en Van Hall Larenstein-brede aanbevelingen worden gedestilleerd als input voor het 
nieuwe instellingsplan. 
 
 
1.6 Kenniscirculatie en -valorisatie 
 
De verbinding tussen het werkveld en de school als kennisinstelling, heeft een aantal aspecten die 
in deze paragraaf verder worden uitgewerkt. 
 
Invloed van het werkveld 
De invloed van het werkveld op de inhoud van de opleidingen is formeel geborgd via de 
werkveldadviescommissies die bij elke opleiding actief zijn. In de praktijk krijgt dit vorm door de 
inbreng van externen bij authentieke leeromgevingen en door praktijkcases in te brengen in het 
onderwijs. De invloed van het werkveld wordt bewaakt door lectoren, die dit als een van hun taken 
hebben, samen met hun kenniskring. 
 
Vragen uit de praktijk  
De beantwoording van vragen uit de praktijk met behulp van onderzoek binnen de instelling, is de 
kern van vrijwel alle afstudeeropdrachten. Het aantal beantwoorde vragen is dan ook af te lezen 
aan het aantal afgegeven diploma’s. De mediatheken van de hogeschool maken de niet-geheime 
afstudeerscripties openbaar toegankelijk. Onderzoeksprojecten vanuit de Lectoraten gaan 
rechtstreeks in op vragen uit de beroepspraktijk. Het sterke punt van onderzoek met en door 
studenten van de hogeschool is dat “de innovatieve en creatieve ideeën van studenten en hun 
laagdrempelige en onconventionele benadering en manier van communiceren zorgen voor een 
frisse wind en nieuwe invalshoeken. Dit wordt gewaardeerd door het kennisdomein en zorgt 
bovendien voor verrassende resultaten.’’ Aldus een oordeel over de waardering en de impact van 
onderzoek, geciteerd uit de onderzoeksevaluatie van het Lectoraat Groene Leefomgeving van 
Steden (p 24). 
 
Trainingen en cursussen 
Trainingen en cursussen door docenten aan medewerkers in de beroepspraktijk worden gegeven 
via het bureau Training & Cursussen. Zie hoofdstuk 4.1 voor meer informatie. 
 
Capacity builing en institutional building 
Internationale programma’s, vooral gericht op ontwikkelingssamenwerking, gaan over ‘capacity 
builing en institutional building’. De Masteropleidingen in Wageningen vallen ook onder dit aspect. 
De kruisbestuiving van projecten in het werkveld met de inhoud van programma’s is onlangs 
nadrukkelijk gewaardeerd door de kwalificatie ‘excellent’ voor de standaard 
onderwijsleeromgeving, gegeven bij de opleidingsaccreditatie (NVAO) van de master Management 
of Development. De kwaliteit van de docenten, hun kennis van de beroepspraktijk en het gebruik 
van authentieke leersituaties via de inbreng van de studenten zelf, vormde de argumentatie voor 
dit oordeel. 
 
Research & Development 
Het onderdeel R&D van de afdeling Life Science (van Van Hall Larenstein en NHL samen) levert bij 
uitstek antwoorden op problemen uit de beroepspraktijk. Zie verder paragraaf 2.14. 
 
Betrokkenheid in netwerken, Centres of Expertise en praktijkleeromgevingen  
Zie hoofdstuk 3 Onderzoek. 
 
Lectoraten 
Vanuit de Lectoraten worden jaarlijks seminars, symposia, openbare collegereeksen of andere 
kennisuitwisselingsevenementen georganiseerd. Daarmee wordt ook kennis vergaard en verspreid 
(zie ook hoofdstuk 3). Voorbeelden van dergelijke openbare evenementen in 2012, zoals deze 
gevonden kunnen worden in de evenementenkalender, zijn: 

• Symposium Groen en Participatie (8 maart) 
• Zorgvuldig omgaan met dieren in de zorg (1 juni) 
• Natuurbeleid anno 2012 (4 juni) 
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• Open Source GIS conference (25-28 juni) 
• De waarde van Nederlandse Natuur (30 oktober) 
• Over voeding en ondervoeding (2 november) 
• Welkom in de natuur (29 november) 

 
Octrooien 
Er zijn in 2012 vanuit Van Hall Larenstein geen octrooien aangevraagd. 
 
 
1.7 Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
Duurzaamheidsteam 
Van Hall Larenstein kent een eigen duurzaamheidsteam dat werkt aan de ambitie ‘Voorlopen op 
duurzaamheid’, zoals verwoord in het Wageningen UR-brede plan van aanpak ‘Versneld naar een 
duurzame bedrijfsvoering’. Het duurzaamheidsteam stimuleert, coördineert en verbindt initiatieven, 
en voert ook zelf beleid uit. Het duurzaamheidsteam heeft zich vanaf eind 2012 tevens gericht op 
het voorbereiden van een eigenstandig duurzaamheidsbeleid en bijbehorend plan van aanpak voor 
Van Hall Larenstein als zelfstandige hogeschool. 
 
Het duurzaamheidsteam bestaat uit een coördinator, een docent/expert milieu- en energiezorg, en 
studenten. Het duurzaamheidsteam wordt bijgestaan door het Hoofd Facilitaire Dienst en 
incidenteel door externe specialisten. De coördinator vertegenwoordigt Van Hall Larenstein in de 
taskforce met Wageningen UR en in landelijke samenwerkingsverbanden. 
 
Taskforce met Wageningen UR 
De duurzaamheidsambitie van Wageningen UR is vertaald naar doelstellingen en acties in het plan 
van aanpak ‘Versneld naar een duurzamer bedrijfsvoering’, uit te voeren door een Taskforce met 
Wageningen UR. De focus van de Taskforce lag op de korte termijn op het realiseren van meer dan 
vijftig acties, binnen de domeinen ‘bouwen en energie’, ‘inkoop’, ‘mobiliteit’, ‘catering’, ‘afval’, 
‘onderwijs en onderzoek’ en ‘duurzame medewerker’. Op de lange termijn lag de nadruk op het 
borgen van deze acties door het veranderen van de organisatie en de houding en gedrag van 
medewerkers en studenten, alsook op het proces dat daarvoor nodig is. De Taskforce is eind 2012 
formeel beëindigd. 
 
Duurzaamheid in het onderwijs 
Van Hall Larenstein Leeuwarden kent als basis voor duurzaamheid in het onderwijs een verplichte 
module voor alle opleidingen. Middels een aantal symposia met verschillende thema’s is aandacht 
gevraagd voor trends in duurzame ontwikkeling in de maatschappij. Op alle drie locaties van Van 
Hall Larenstein wordt aandacht besteed aan duurzame ontwikkeling, zowel nationaal als 
internationaal. De accenten verschillen per opleiding. Ook bij Lectoraten en Centres of Expertise 
speelt duurzame ontwikkeling een belangrijke rol.  
 
Na de opleiding Bos en Natuurbeheer heeft ook de opleiding Milieukunde het Keurmerk Duurzaam 
Hoger Onderwijs 2 sterren in 2012 behaald (AISHE 2 sterren). Dit is een bewijs dat duurzaamheid 
is ingebouwd op systeemniveau. Beide opleidingen hebben hiermee het bijzonder kenmerk 
duurzaamheid in het kader van de accreditatie aangevraagd en gekregen. 
 
Vanuit de opleiding Diermanagement is het initiatief tot een minor Eco Society Studies (ESS) 
genomen. Bij dit initiatief zijn alle opleidingen van Van Hall Larenstein Leeuwarden betrokken. Doel 
is om met deze minor in te spelen op de uitdagingen en vragen op het gebied van duurzaamheid 
van de maatschappij. Het gaat hierbij om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.  
 
Energie Efficiency Plan (EEP) 
In het kader van het convenant MJA3 voor energie efficiency is gewerkt aan een Energie Efficiency 
Plan voor de periode 2013 – 2017. Het gaat hierbij om de locaties Velp (ca. 15.000 m2 BVO) en 
Leeuwarden (ca. 30.000 m2 BVO). De locatie Wageningen is gevestigd in het FORUM gebouw van 
Wageningen UR en valt buiten het MJA3 convenant. Het plan is goedgekeurd door Agentschap NL. 
Voornemen is om de komende periode op enkele gebieden merkbare verbetermaatregelen te 
treffen. 
 
Dag van de Duurzaamheid 
Op de Dag van de Duurzaamheid (10-10-2012) zijn in samenwerking met AOC NORDWIN 
activiteiten georganiseerd in Leeuwarden, waarbij duurzaam voedsel centraal stond (onder meer 
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‘duurzaam voedsel proeven’). Daarnaast was er een symposium voor studenten en medewerkers, 
waarbij de volgende vragen centraal stonden: hoe kan Van Hall Larenstein als hogeschool 
bijdragen aan een maatschappij en een economie die niet de natuur uitputten en vervuilen? En wat 
voor competenties hebben onze studenten hiervoor nodig?   
Ook in Velp is aandacht besteed aan de Dag van de Duurzaamheid. In samenwerking met 
studentenvereniging LaarX zijn er stickers geplakt boven alle lichtknopjes, met daarop de tekst: 
‘Bedankt dat ook jij het licht uit doet’. Daarnaast is er in een lezing aandacht besteed aan de 
klimaattop in Rio de Janeiro en was er een biologische lunch met een gastcollege over duurzame 
voeding. 
 
Doorkijk naar de toekomst 
Van Hall Larenstein wil duurzaamheid een belangrijke rol geven in het primaire proces van 
onderwijs en toegepast onderzoek. Naast het primaire proces wil Van Hall Larenstein duurzaamheid 
ook een duidelijke plek geven in de bedrijfsvoering. ‘Practice what you teach’ is daarbij de leidraad.  
Ook wil Van Hall Larenstein versnellen op duurzaamheid. Sturing en borging zijn daarbij van 
wezenlijk belang. Van Hall Larenstein wil zichtbaar bijdragen aan duurzame ontwikkeling in de 
maatschappij. In 2013 zal de communicatie over het duurzaamheidsbeleid meer aandacht krijgen. 
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2. Onderwijs 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein is de grootste hogeschool in de sector Hoger Agrarisch Onderwijs 
(HAO). Met vestigingen in Leeuwarden, Velp en Wageningen biedt Van Hall Larenstein een ruim 
aanbod van toonaangevende opleidingen met vele keuzemogelijkheden. Zowel voor de nationale 
als de internationale markt verzorgt Van Hall Larenstein Accociate degrees, bacheloronderwijs, 
masteropleidingen, post hbo-opleidingen, trainingen en cursussen. Het volledige onderwijsaanbod 
is opgenomen in bijlage 2.  
 
Prestatieafspraken 
Op 29 december 2011 heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) Van Hall Larenstein 
uitgenodigd om een voorstel op te stellen voor prestatieafspraken. Deze zijn in mei 2012 
vastgelegd in ‘Prestatieafspraken Hogeschool Van Hall Larenstein 2012 - 2015’. De 
prestatieafspraken zijn uitgewerkt in dit hoofdstuk in de volgende paragrafen: 
2.3 Internationalisering, 2.5 Studierendementen, 2.6 Maatregelen ter verbetering 
studierendementen, 2.7 Studenttevredenheid en 2.8 Docentkwaliteit, Onderwijsintensiteit en 
Indirecte kosten.  
 
 
2.1 Ontwikkelingen in het onderwijsaanbod 
 
Per september 2012 omvat het onderwijsaanbod 14 bacheloropleidingen, drie professionele 
masteropleidingen en zes Associate degree-opleidingen. Van de 14 bacheloropleidingen worden 
vier op twee locaties (Leeuwarden en Wageningen) aangeboden: Bedrijfskunde en Agribusiness, 
Dier- en Veehouderij, Plattelandsvernieuwing en Voedingsmiddelentechnologie, de zogenaamde 
niet-unieke opleidingen. In 2011 is in het kader van de formele fusie van Van Hall met Larenstein 
een start gemaakt met een herordening van het onderwijsaanbod. Dit heeft toen geleid tot de 
volgende doelstellingen: 

1. Tuinbouw en Akkerbouw met de major IHM start in Wageningen per 1 september 2013 en 
komt in de werving per 1 september 2012; 

2. Development Studies (werktitel) start per 1 september 2013 en komt in de werving per 1 
september 2012; 

3. Duidelijkheid ten aanzien van Voeding per 1 januari 2012; 
4. Duidelijkheid ten aanzien van Plattelandsvernieuwing Wageningen per 1 februari 2012; 
5. Dier- en Veehouderij (Leeuwarden, Wageningen): één folder per september 2012; 

afstemming over opleidingscompetenties, propedeuse etc. 
6. Bedrijfskunde en Agribusiness (Leeuwarden, Wageningen): één folder per 1 september 

2012. 
 
De aanvraag voor een tweede vestigingsplaats voor Tuinbouw en Akkerbouw in Wageningen heeft 
in 2012 nog niet plaatsgevonden. In 2013 zal er een nieuw voorstel worden gemaakt waarvoor de 
voorbereiding nu bij de opleidingsdirecteur van de Wageningse opleidingen ligt.  
De werktitel ‘Development Studies’ voor de opleiding Tropische landbouw, is per 2012 vervangen 
voor de officieel gekozen naam ‘International Development Management’. Ten aanzien van 
‘Voeding’ is in 2012 nog geen duidelijkheid gekomen. In 2013 moet er op basis van de onderzochte 
scenario’s duidelijkheid komen. 
Plattelandsvernieuwing in Wageningen wordt opgenomen in de opleiding International 
Development Management met ingang van studiejaar 2014-2015. Dat betekent dat er geen 
werving zal plaatsvinden voor de opleiding Plattelandsvernieuwing in Wageningen in het studiejaar 
2013-2014. De opleiding Plattelandsvernieuwing in Leeuwarden is per 1 september 2012 weer 
actief (instroom van studenten). Met ingang van 1 september 2013 wordt de major Toegepaste 
Aardrijkskunde in Leeuwarden aangeboden. 
Voor de opleidingen Dier- en Veehouderij en Bedrijfskunde en Agribusiness is overleg geweest om 
af te stemmen over de opleidingscompetenties, propedeuse etc. In 2013 moet er voor de twee 
opleidingen een plan komen om de werving te optimaliseren.  
 
Van Hall Larenstein is in overleg met InHolland en Wellantcollege over het mogelijk uitvoeren van 
haar Associate degrees in de Randstad en met Fontys in Venlo over het aanbieden van een Joint 
degree op het gebied van tuinbouw. Van Hall Larenstein beoogt in september 2014 te starten met 
een vierde professional masteropleiding ‘Innovative Dairy Management’.  
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2.2 Externe ontwikkelingen in onderwijsland 
 
Vreemde ogen dwingen 
In mei 2012 verscheen het eindrapport van de Commissie Externe validering examenkwaliteit 
hoger beroepsonderwijs ‘Vreemde ogen dwingen’. Dit eindrapport van de commissie-Bruijn geeft 
een antwoord op het voornemen tot centrale examinering in het hbo uit de Strategische Agenda 
Hoger Onderwijs van juli 2011. Daarnaast worden zeven aanbevelingen gedaan in het kader van 
externe validering. Van Hall Larenstein heeft de aanbevelingen serieus genomen en anticipeert op 
de pilots en opdrachten die hieruit volgen. Het advies om ‘vreemde ogen’ toe te laten in de 
examencommissies, in de zin dat een extern lid deelneemt in de commissie, was in 2011 reeds een 
aandachtspunt. Afgelopen jaar heeft Van Hall Larenstein de mogelijkheden verkend om leden van 
de examencommissie van een of meer gemeenschappelijke technische opleidingen uit te wisselen. 
In 2013 verwacht Van Hall Larenstein de uitwisseling van examencommissieleden met onder meer 
de Hanzehogeschool Groningen definitief te maken. 
 
Verplichting toetsbeleid 
Vooruitlopend op de aanbeveling van het rapport van ‘externe validering via het wettelijk 
vastleggen van de verplichting om toetsbeleid te voeren’, is Van Hall Larenstein in februari 2012 
gestart met een traject voor het opstellen van een hogeschool-breed toetsbeleid. Hiermee beoogt 
Van Hall Larenstein de kwaliteit van toetsing te bewaken, te bevorderen en te waarborgen. Eind 
2012 is een concept toetsbeleid aan de MR voorgelegd. Van Hall Larenstein verwacht begin 2013 
een hogeschool-breed toetsbeleid te kunnen vaststellen. In reactie op de brief van de hbo-raad van 
december 2012 inzake pilots gemeenschappelijk toetsen, zal Van Hall Larenstein in 2013 actief 
zoeken naar partner-hogescholen voor deelname aan een pilot om te experimenteren met vormen 
van gemeenschappelijk toetsen. Het initiatief hiertoe ligt in eerste instantie bij de opleidingen 
Tuinbouw en Akkerbouw (locatie Leeuwarden), Milieukunde (locatie Leeuwarden), Bedrijfskunde & 
Agribusiness, en Dier- en Veehouderij (locatie Wageningen).  
 
Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs 
Op 1 november 2012 stuurde toenmalig staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra het voorstel ‘Wet 
versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’ naar de Tweede Kamer. Het voorstel heeft als 
doel de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen en het handhavingsinstrumentarium 
in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs uit te breiden. Onder meer wordt 
voorgesteld het accreditatiestelsel aan te scherpen, risicogericht toezicht in te voeren op de 
kwaliteit van het hoger onderwijs, de onafhankelijkheid van de examencommissie te vergroten en 
de verantwoordelijke minister een aanwijzingsbevoegdheid te geven in geval van wanbeheer. Van 
Hall Larenstein volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Inmiddels is bekend dat de Minister van OCW 
de kamer heeft voorgesteld om het wetsvoorstel pas na de evaluatie van het accreditatiestelsel in 
de zomer van 2013 te behandelen.  
 
Langstudeerboete 
De langstudeerboete, de verhoging van het wettelijk collegegeld voor studenten die meer dan één 
jaar langer dan is toegestaan doen over hun opleiding, is op 1 oktober 2012 afgeschaft. Studenten 
die de langstudeerboete al hadden betaald, hebben deze ruim voor 1 november 2012 
teruggekregen. 
 
 
2.3 Internationalisering 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein profileert zich als internationale hogeschool met een internationale 
oriëntatie in het onderwijs en in de contractactiviteiten. De hogeschool leidt mensen op voor het 
werken in een internationale context. Vooral de vestiging in Wageningen heeft een internationale 
'couleur locale'.  
 
De internationale oriëntatie is het gevolg van de positie die Van Hall Larenstein van oudsher 
inneemt in het internationale groene vakgebied. Met haar inspanningen tot internationalisering wil 
Van Hall Larenstein de kwaliteit van het onderwijs en het toegepast onderzoek versterken en 
daardoor haar positie en reputatie in het domein vergroten. Om goed aan te sluiten bij het 
internationale groene domein, is een significant deel van het onderwijs en onderzoek georiënteerd 
op het buitenland. Zo verzorgt Van Hall Larenstein internationale masteropleidingen, een aantal 
Engelstalige bachelorprogramma’s en worden thema’s zowel in onderwijs als onderzoek vaak 
benaderd vanuit een internationaal perspectief. Ook heeft de hogeschool enkele internationale 
werkveldadviescommissies en internationale partners, en neemt zij deel aan internationale 
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projecten. Het uitgangspunt voor internationale samenwerking is dat Van Hall Larenstein kiest voor 
kwalitatief goede partners met wie zij een langlopende, structurele, inhoudelijke samenwerking kan 
realiseren. 
 
Prestatieafspraken 
In 2012 zijn twee prestatie-indicatoren voor internationalisering afgesproken met het ministerie 
van EZ: het aantal buitenlandse studenten en de internationale competenties van studenten. Van 
Hall Larenstein stelt zich ten doel dat in 2015, 15% van haar studenten uit het buitenland 
afkomstig is (dit was 13% in 2011 en 11,1% in 2012).  
 
Daarnaast streeft Van Hall Larenstein ernaar dat alle opleidingen in de competenties een 
internationale component opnemen. In de Human Capital Agenda van de topsectoren Agrofood en 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen wordt aangegeven dat het wenselijk is dat de studenten geschoold 
worden in hun internationale competenties. Van Hall Larenstein staat achter deze wens en streeft 
ernaar om internationalisering als volgt op te nemen in de competentie ‘Communiceren’: “de 
student kan communiceren op nationaal en internationaal niveau, in verschillende contexten en 
met verschillende (multidisciplinaire) partijen”. Per opleiding of major wordt bekeken of het voor de 
context- of situatiebeschrijving voor het werkveld nog wenselijk is dat er toegevoegd wordt dat er 
gewerkt wordt in een internationale context. Uit de nulmeting 2011-2012 blijkt dat de precieze 
bewoording in de meeste gevallen nog niet wordt gebruikt. Wel komt de strekking overeen voor 
negen van de opleidingen (LWM, BNB, KZ, MK, BAB (W), VMT(W), TL(W), DV(W), PLV(W)). Bij de 
overige opleidingen DM (wel bij major Wildlife management), DV(L), TA(L), BAB(L), T&L(V),(VMT 
(L) en BT(L) is het niet opgenomen. 
 
Beleid en implementatie 
Om de beide doelstellingen van de prestatieafspraken te bereiken, werkt Van Hall Larenstein aan 
de uitbreiding en versterking van internationale producten en internationale samenwerking en aan 
internationalisering binnen de organisatie.  
• Internationale producten: activiteiten waarmee Van Hall Larenstein haar internationale 

diensten en producten vormgeeft en in de markt zet (opleidingen, afgestudeerden, projecten, 
consultancy). Een gericht Engelstalig portfolio past hierbij.  

• International collaboration: activiteiten gericht op samenwerking met internationale sterke 
partners in de onderwijswereld en in het werkveld. 

• Internationalization@home: activiteiten die intern een internationale omgeving creëren die 
hoort bij de internationale positie en reputatie van Van Hall Larenstein. De hogeschool heeft 
opleidingsprogramma’s met een ‘international classroom’, waarin Nederlandse en een 
gevarieerde groep buitenlandse studenten internationale ervaring opdoen.  

 
Begin 2011 is het nieuwe Beleidsplan Internationalisering vastgesteld. De uitwerking en 
implementatie van het Beleidsplan Internationalisering is in 2012 ter hand genomen. Verschillende 
opleidingen hebben werkplannen internationalisering opgesteld en/of hebben activiteiten op het 
gebied van internationalisering opgenomen in hun jaarplannen. Op basis van het beleidsplan 
internationalisering is een gedeelte van de  voormalige gelden voor bekostiging van studenten 
buiten de EU (zgn N-EER gelden) beleidsrijk verdeeld, om zo hogeschool-breed de 
internationalisering te bevorderen. Zo is het wervingsproces gestart voor drie International-
ClassroomCoördinatoren, die in januari 2013 in hun functies zijn begonnen. Alle drie locaties van 
Van Hall Larenstein willen dat de coördinatie beter wordt tussen onderwijs, onderwijsbureau en 
marketing & communicatie om internationalisering in de praktijk verder te helpen. Omdat er per 
locatie een sterke locatiegebonden invulling gewenst is, is gekozen voor een ICC’er per locatie. 
 
Een andere activiteit bekostigd met de N-EER-gelden, is een training aan medewerkers waarbij een 
geselecteerd aantal medewerkers is voorbereid op het presenteren van Van Hall Larenstein in het 
buitenland.  
 
Daarnaast kon door deze N-EER-gelden extra aandacht besteed worden aan: het verstevigen van 
het netwerk van ‘representatives’; extra online media inzet in Azië; een start maken met het 
opzetten van een digitale ‘Meet & Greet’. Bij het onderwijs zijn er speciale events georganiseerd in 
België, Portugal, Balkan, Roemenië, Hongarije, Frankrijk, Suriname en Zuid Afrika. Met name dit 
onderdeel van de N-EER-gelden krijgt veel bijval vanuit het onderwijs. 
 
Mobiliteit 
In 2012 bood Van Hall Larenstein vier Engelstalige korte cursussen, twee masterprogramma’s 
(bestaande uit in totaal zes varianten) en 22 Final Phase-programma’s aan. 
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De Engelstalige bachelor- en masteropleidingen, in het bijzonder op de locatie Wageningen, 
trekken van oudsher veel buitenlandse studenten. In 2012 was dit niet anders. De twee 
masteropleidingen, met een flink aantal studenten met een NFP-beurs (Netherlands Fellowship 
Programme), hielden de status IO-instituut actueel en de positie van hogeschool Van Hall 
Larenstein binnen internationale (ontwikkelings)samenwerking krachtig. Projecten op het gebied 
van capaciteitsopbouw (‘capacity building’) zorgden voor actuele expertise (zie paragraaf 3.3 
Projecten, Internationaal). 
 
Op 1 oktober 2012 waren studenten van 62 nationaliteiten ingeschreven bij hogeschool Van Hall 
Larenstein. Nog steeds is er sprake van een groot aantal studenten met de Duitse (263) en 
Chinese (59) nationaliteit, al betekende dit een daling ten opzichte van 2011 toen er nog 291 
Duitse en 81 Chinese studenten waren.  
 
Nationaliteit  
buitenlandse studenten  

Locatie 
Leeuwarden 

Locatie Velp/Wageningen Totaal 
hogeschool 

 Bachelor Bachelor Master  
Europa 118 164 0 282 
Afrika 2 6 45 53 
Azië 1 65 9 75 
Noord- en Zuid-Amerika 3 7 0 10 
Totaal 124 242 54 420 

% ten opzichte van het totaal aantal bekostigde studenten (4.013) 10,5% 
 
Situatie per 1 oktober 2008 2009 2010 2011 2012 
Instroom bachelor  955 1.027 1.096 950 1.047 
Aantallen internationaal bachelor  143 131 161 134 98 
      
Instroom Ad  24 27 30 91 49 
Aantallen internationaal Ad -- -- -- 1 0 
      
Instroom master 67 61 78 89 54 
Aantallen internationaal master  67 60 77 65 54 
      
Aantallen Chinezen 103 88 89  81  59 
Aantallen Duitsers  259 185 290 291 263 
2+2 programma’s  19 17 80 75 50 
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Voor Europese mobiliteit doet Hogeschool Van Hall Larenstein mee aan Erasmus-
beurzenprogramma’s. De mobiliteit in studiejaar 2011 – 2012 was vergelijkbaar met het 
voorgaande jaar. In 2011 – 2012 heeft dit geleid tot een (Europese) stroom van 77 uitgaande 
studenten naar veertien partnerinstituten en 34 bedrijven in elf Europese landen, en van 27 
inkomende beursstudenten, uit 14 partnerinstituten in twaalf Europese landen. De mobiliteit van de 
Erasmus studenten telt niet mee voor de prestatieafspraken omdat het niet-bekostigde studenten 
zijn. Voor meer details over de uitwisseling van Erasmus studenten zie bijlage 7.  
 
Bij een aantal majors gericht op een werkveld in de tropen, is studie- of stageverblijf in het 
buitenland verplicht. Meestal is dat buiten Europa en kan dan niet van een beurs gebruik worden 
gemaakt. De daadwerkelijke mobiliteit is daarom veel groter dan het aantal Erasmus-beurzen 
aangeeft.  
 
De docentmobiliteit is vrijwel steeds gekoppeld aan contractactiviteiten in de programma’s, zoals 
Tempus en NICHE. Van een vergoeding met Erasmusdocenten-mobiliteitsgeld is in 2011-2012 door 
drie docenten en één staflid gebruik gemaakt. 
 
De kwaliteit van de internationale studenten was een verbeterpunt. Om er voor te zorgen dat 
buitenlandse studenten in 2+2 programma’s voldoende competent zijn, worden studenten vooraf,  
ter plekke in het buitenland, geselecteerd en getoetst door Van Hall Larenstein-docenten. Hierdoor 
borgt Van Hall Larenstein de kwaliteit van de internationale instroom van studenten. 
 
Op het gebied van de 2+2 samenwerkingsverbanden zijn naar aanleiding van de ervaringen enkele 
wijzigingen aangebracht.  
 
China: hier is naast het reguliere China 2+2 ook een ‘light’-project in uitvoering, met als doel om 
‘regulier’ om te bouwen naar ‘light’: wat is het minimum aan inspanning en budget om toch 
kwalitatief en kwantitatief een goed lopend 2+2-samenwerkingsverband te hebben? Hoewel er nog 
geen definitieve resultaten zijn, wil Van Hall Larenstein samen met de partners vaststellen wat dit 
minimum is. Met CAU (China Agricultural University) Beijing is afgesproken dat er niet meer in de 
huidige vorm verder samen zal worden gewerkt. De verwachting is dat in 2013 de laatste 
studenten van CAU bij Van Hall Larenstein zullen instromen.  
 
Vietnam: met HAU (Hanoi University of Agriculture) in Hanoi is de samenwerking gewijzigd van 
2+2 naar een meer extensieve benadering.  
 
Thailand: er is nog geen uitsluitsel over de toekomst van de samenwerking met KU (Kasetsart 
University). Er is in 2012 in ieder geval de bereidheid uitgesproken om gezamenlijk richting een 
3+2 constructie te gaan. Dit zal in het voorjaar 2013 tot concrete afspraken moeten leiden. 
 
India: sinds 2011 heeft Van Hall Larenstein een samenwerking met Baramati Agriculture College in 
India, dat is gelieerd aan de MPKV (Agrarische Staatsuniversiteit in Maharatra). De eerste 
resultaten zijn veelbelovend. Er is goede belangstelling voor het programma, zowel vanuit de 
studenten als vanuit de Indiase overheid en instanties. Ook het Nederlandse en Indiase 
bedrijfsleven toont belangstelling. De verdere afstemming van het curriculum, de borging van de 
kwaliteit, een soepele toelating, verhuizing en overdracht van studenten (van BAC naar Van Hall 
Larenstein) en het uitbouwen van het netwerk vragen om een vervolg in 2013. 
 
Turkije: de afgelopen jaren is er getracht een 2+2-samenwerking te starten met aanvankelijk 
geselecteerde instituten in Ankara en Duzce. Vanwege het kwaliteitsverschil tussen T&L en de 
Turkse opleiding (Duzce) en vanwege te weinig animo (Ankara) is het niet tot een samenwerking 
op het gebied van 2+2 gekomen. Inmiddels zijn de banden met een universiteit in Egir aangehaald 
en wordt gekeken of er een nauwere samenwerking plaats kan gaan vinden met andere 
universiteiten in Turkije, waaronder in Istanbul. 
 
Oost Europa: hier zoekt Van Hall Larenstein steeds meer naar samenwerkingsverbanden om 
internationaliseringsdoelen te verwezenlijken. In Zuidoost-Europa zijn de Wageningse opleidingen 
al enkele jaren actief met verschillende projecten, uitwisselingen en studentactiviteiten. In 2012 is 
er nog de ambitie bijgekomen om in die regio een living lab voor metropolitane landbouw te 
starten. 
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2.4 Ontwikkeling studentenaantallen 
 
In 2012 zijn 1101 studenten ingestroomd. Het totaal aantal studenten in 2012 bedroeg 4013. 
In bijlage 5 is een specificatie opgenomen van de instroomcijfers per locatie en het aantal 
studenten per opleiding en per locatie. Het toelatingsbeleid is beschreven in bijlage 8.  
 

Instroom naar vooropleiding2 2012 2011 2010 

mbo 237 286 306 
havo 582 539 533 
vwo 96 92 101 
buitenlands 148 147 157 
overig  38 66 107 
totaal 1.101 1.130 1.204 
 
Totaal aantal studenten naar 
vooropleiding (per 1 oktober) 2012 2011 2010 

mbo 1.001 1.013 1.020 
havo 1.820 1.784 1.674 
vwo 369 362 337 
buitenlands 393 362 358 
overig  316 480 583 
totaal 4.013 4.001 3.972 
 
 
2.5 Studierendementen 
 
In de ‘Prestatieafspraken Hogeschool Van Hall Larenstein 2012-2015’ zijn onder andere afspraken 
gemaakt over de studierendementen in de vorm van Uitval, Switch en Rendement. Deze cijfers zijn 
gebaseerd op de instroomcohorten lopend vanaf 1-10 tot en met 30-9. In onderstaande tabel een 
overzicht van de actuele cijfers, de nulmeting, de hbo-mediaan en de doelstelling van Van Hall 
Larenstein. 
 

Uitval Cohort                
 2011 

Nulmeting VHL      
2010 

Hbo-mediaan 
2010 

Doelstelling 
VHL 2015 

Uitvalpercentage 32% 30,2% 27,7% 27,5% 
Dit is het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelorstudenten (eerstejaars ho), dat na één jaar niet meer bij dezelfde 
instelling in het hoger onderwijs staat ingeschreven. Het cijfer 2012 volgt uit eigen berekening, waarbij in ieder geval het 
kenmerk ‘eerste keer ho’ niet uit de eigen administratie gehaald kan worden, zodat het iets zal afwijken van het DUO-cijfer. 
 
 

Switch Cohort         
2011 

Nulmeting VHL       
2010 

Hbo-mediaan  
2010 

Doelstelling 
VHL 2015 

Switchpercentage 3% 2,1% 2,1% <5% 
Dit is het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelorstudenten (eerstejaars ho), dat na één jaar studie staat ingeschreven bij 
een andere studie bij dezelfde instelling. Het cijfer 2012 volgt uit eigen berekening, waarbij in ieder geval het kenmerk ‘eerste 
keer ho’ niet uit de eigen administratie gehaald kan worden, zodat het iets zal afwijken van het DUO-cijfer. 
 
 

Rendement Cohort         
2007 

Nulmeting VHL       
2006 

Hbo-mediaan  
2006 

Doelstelling 
VHL 2015 

Rendementpercentage 59% 68,9% 69.8% 75% 
Dit is het aandeel van de voltijd bachelorstudenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven 
(herinschrijvers), dat in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij dezelfde instelling het bachelordiploma behaalt. Het cijfer 
2012 volgt uit eigen berekening, waarbij in ieder geval het kenmerk ‘eerste keer ho’ niet uit de eigen administratie gehaald kan 
worden, zodat het iets zal afwijken van het DUO-cijfer. 

                                                 
2 De instroom is vanaf 2012 bepaald op basis van de instroomcohorten conform de prestatieafspraken 
Hogeschool VHL 2012-2015, waarbij het cohort 2012 loopt vanaf 1-10-2011 tot en met 30-9-2012. In het jaar 
2011 en daarvoor, was dit gebaseerd op de cohorten lopend vanaf 1-9 tot en met 30-8. 
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Het aantal afgestudeerden in het studiejaar 2011-2012 was 654 en de gemiddelde studieduur 
bedroeg 4,5 jaar. Er waren 622 uitvallers in 2012 en de gemiddelde verblijfsduur van deze groep 
was 2,2 jaar. In bijlage 6 zijn deze gegevens uiteengezet per locatie en per opleiding.  
 
 
2.6 Maatregelen ter verbetering studierendementen 
 
Hogeschool Van Hall Larenstein faciliteert de studieloopbaan van studenten zodanig, dat studenten 
hun studie kunnen afronden binnen de nominale studietijd plus één jaar. Deze facilitering bestaat 
uit studeerbare opleidingsprogramma’s, studieloopbaanbegeleiding en voorlichting. Sommige 
opleidingen voeren met risicogroepen intakegesprekken, waarin samen met de student wordt 
bekeken of de studie geschikt is.  
 
Van Hall Larenstein streeft naar verhoging van het rendement: het aandeel van de voltijd bachelor-
studenten die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij dezelfde instelling inschrijven 
(herinschrijvers) dat het bachelordiploma in de nominale studietijd + één jaar (C+1) bij dezelfde 
instelling behaalt. In de prestatieafspraken (mei 2012) heeft Van Hall Larenstein de volgende 
specifieke doelstellingen voor 2015 geformuleerd om het studiesucces van studenten te verhogen.  

• Een verhoging van het rendement van 68,9% tot 75%. Dit wordt bereikt door drempels te 
verlagen die de studievoortgang belemmeren, een beter studentvolgsysteem voor de 
studieloopbaanbegeleiding, een betere selectie van studenten en verbetering van de 
managementinformatie. Zo nodig worden er kwaliteitseisen opgenomen in het Negatief 
Bindend Studieadvies.  

• Een afname van de uitval van eerstejaars studenten van 30,2% (2010) tot 27,5%. Dit 
wordt bereikt door een betere selectie aan de poort, intakegesprekken met risicogroepen, 
goede en realistische voorlichting, betere studieloopbaanbegeleiding en exitgesprekken 

• Het percentage studenten dat binnen Van Hall Larenstein verandert van opleiding, blijft 
onder de 5%. Dit wordt bereikt door goede, realistische voorlichting en intakegesprekken 
met risicogroepen. 

 
Om het percentage uitval te verlagen heeft van Hall Larenstein per studiejaar 2011-2012 het 
Bindend Negatief Studieadvies (BNS) voor alle opleidingen gelijk getrokken en op 40 ECTS gezet.  
 
Vanaf 2013 neemt Van Hall Larenstein extra maatregelen om de studenten te helpen bij hun 
studiekeuze, waaronder: 

• selectie aan de poort, bijvoorbeeld door extra eisen voor de mbo-instroom 
• goede begeleiding naar doorstroming van student naar Ad’s, als er een relevante Ad 

voorhanden is 
• verbeteren van de managementinformatie (relatie doelgroep-uitval, inschrijfmoment-

uitval). 
 
 
2.7 Studenttevredenheid 
 
De Nationale Studentenenquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle 
studenten in Nederland hun mening geven over de opleiding die ze volgen. Van Hall Larenstein 
participeert sinds 2009 elk jaar in dit onderzoek en gebruikt de uitkomsten als een graadmeter 
voor studenttevredenheid. Studenten zijn de klanten van Van Hall Larenstein en hun tevredenheid 
over de kwaliteit van het onderwijs is belangrijk voor de hogeschool. 
 
In 2012 heeft 36,7% van de Van Hall Larenstein-studenten de vragenlijst ingevuld. Van Hall 
Larenstein scoort op 33 thema’s beter dan het landelijk gemiddelde en op 14 thema’s is de 
studenttevredenheid gestegen. Zie bijlage 10 voor de volledige NSE-rapportage. Studenten van 
Van Hall Larenstein zijn het meest tevreden over:  

• de algehele sfeer op de opleiding 
• het samenwerken met anderen 
• de hoeveelheid groen in hun studiestad 
• de bereikbaarheid van de instelling 
• de informatiebalie 

 
In 2011 heeft Van Hall Larenstein op basis van de NSE-resultaten drie speerpunten vastgesteld: 
tijdige informatie over roosters en roosterwijzigingen; informatie over resultaten van toetsen en 
beoordelingen; informatie over en het gebruik van onderwijsevaluaties. De tevredenheid over het 
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eerste speerpunt is in 2012 gestegen, de tevredenheid op de andere twee speerpunten is gelijk 
gebleven.  
 
In de prestatieafspraken heeft Van Hall Larenstein als doelstelling voor 2015 een algemene 
tevredenheidsscore3 van 3,8 gedefinieerd. Van Hall Larenstein scoorde in 2012 een 3,7 op deze 
vraag naar een algemeen oordeel over de studie. Tevens heeft het CvB het onderwerp ‘tijdig 
bekendmaken van resultaten en beoordelingen’ gekozen als het speerpunt voor het kalenderjaar 
2013. Van Hall Larenstein heeft maatregelen genomen om de bekendheid van cijfers te verbeteren 
en deze gecommuniceerd naar de studenten. 
Door aandacht te besteden aan (tussentijdse) resultaten op dit speerpunt, zien studenten dat Van 
Hall Larenstein bezig is om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
 
Van Hall Larenstein heeft ook maatregelen genomen om de respons in 2013 te verhogen. In 2012 
zijn studenten onder andere in een brief geïnformeerd over het belang van de NSE en over het 
streefpercentage van 60% respons. Elke opleiding kon op basis van een promotieplan extra 
promotiebudget ontvangen.  
 
 
2.8 Docentkwaliteit, Onderwijsintensiteit en Indirecte kosten 
 
Docentkwaliteit 
Eén van de prioriteiten zoals opgenomen in de prestatieafspraken Hogeschool Van Hall Larenstein 
2012-2015, is de docentkwaliteit. De docentkwaliteit is in de prestatieafspraken als volgt 
gedefinieerd: ‘het aandeel docenten (OP) met een master/PhD van het totaal aantal docenten 
(OP)’. 
Van Hall Larenstein heeft zichzelf de doelstelling opgelegd om het aandeel docenten met een 
master of PhD te verhogen van 68% (2011) naar 75% (2015). In 2012 was dit percentage 
nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2011. Om deze doelstelling alsnog te bereiken worden er 
jaarlijks financiële middelen gereserveerd voor scholing van docenten vanuit onder meer het 
professionaliseringsbudget en het Actieplan Leerkracht. Daarnaast is in het HRM-beleid opgenomen 
dat nieuwe docenten minimaal moeten beschikken over een mastertitel. Dit is ook opgenomen als 
functie-eis in docentvacatures. Tevens is vastgesteld dat elke docent een onderwijsbevoegdheid 
dan wel pedagogisch didactisch getuigschrift moet hebben om in aanmerking te komen voor een 
vaste aanstelling.   
 
Onderwijsintensiteit 
Een andere prestatieafspraak betreft de Onderwijsintensiteit. De definitie hiervan is: ‘het aandeel 
van de voltijd bacheloropleidingen met minder dan twaalf geprogrammeerde contacturen (klokuren 
per week) in het eerste jaar’. Hierbij is een contactuur een onderwijsuur waarbij een docent fysiek 
aanwezig is. Van Hall Larenstein heeft zich de doelstelling opgelegd dat uiterlijk in 2015 alle voltijd 
bacheloropleidingen gemiddeld minimaal 14 uur contacttijd per week in de reguliere lesweken in 
het eerste studiejaar hebben. De nulmeting van de hbo-mediaan bedraagt 14,1 uur. De nulmeting 
van Van Hall Larenstein bedraagt 19 uur gemiddeld per reguliere lesweek in het eerste jaar. Geen 
(0%) van de opleidingen heeft in het eerste jaar minder dan 12 contacturen per week. In 2012 is 
dit aantal uur nagenoeg gelijk aan de nulmeting. Van Hall Larenstein voldoet hiermee ruimschoots 
aan de gestelde norm.  
 
Indirecte kosten 
In de prestatieafspraken zijn ook afspraken gemaakt over de indirecte kosten. Met andere 
woorden: de verhouding tussen Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijsondersteunend 
Personeel (OOP). Dit wordt uitgedrukt in een ratio: OP/OOP (fte). De doelstelling van Van Hall 
Larenstein voor 2015 is om de ratio die gemeten is met de nulmeting (2,6) te blijven handhaven in 
2015. Van Hall Larenstein streeft ernaar om de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren met de 
huidige formatie, waarbij ervan uitgegaan wordt dat er geen extra taken vanuit het ministerie van 
EZ worden overgeheveld naar Van Hall Larenstein in de komende jaren. In 2012 was de ratio 
nagenoeg hetzelfde als de nulmeting. 
 
  

                                                 
3 Een score van 3,8 op de vraag ‘Wat vind je van je studie in het algemeen?’ (schaal 1-5). 
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2.9 Werving nieuwe studenten 
 
De uitvoering van de nieuwe wervingscampagnes ‘100% aandacht voor’ en ‘Get the most out of’ is 
in 2012 aangescherpt en gecontinueerd. In de nationale werving is de 100%-campagne gekoppeld 
aan de thema’s en vakken als biologie, voeding, water, technologie, aardrijkskunde, economie en 
dieren. Door de toevoeging ‘met aandacht voor inrichting, flora en fauna, welzijn van dieren, 
ondernemerschap, groen ondernemen, duurzame wereld, forensisch onderzoek, gezondheid en 
mariene biologie’ is via vele uitstralingen de specifieke verbinding met de domeinen van de 
hogeschool gelegd. Ter ondersteuning zijn opleidingsfilms ontwikkeld waarin studenten zichzelf, 
hun opleiding, hun school en activiteiten presenteren. Deze films zijn ook op YouTube te 
bezichtigen, waarmee onze zichtbaarheid en vindbaarheid wordt vergroot.  
 

 
 
De internationale wervingscampagne ‘get the most out of’ is gekoppeld aan drie thema’s: Business 
and Management, Rural and Environmental Management, Animal Husbandry and Management.  
 
Daarnaast zijn in 2012 marketingplannen uitgewerkt voor de werving ‘deeltijdonderwijs’ en voor de 
werving ‘Duitsland’. Een structurele bijstelling voor beide activiteiten was noodzakelijk vanwege 
onder meer het wegvallen van bekostiging voor de tweede hbo-opleiding en door ontwikkelingen 
op de Duitse markt. In de loop van 2012 zijn de aanscherpingen in de werving al doorgevoerd. 
Voor internationale werving heeft Van Hall Larenstein ‘online’-campagnes gedraaid gericht op 
‘crisislanden’, om inzage te krijgen in de marktpotentie. Dit wordt in 2013 aangevuld met 
deskresearch ten behoeve van een mogelijke bijstelling van de internationale focuslanden. De 
internetmarketingstrategie voor grotere zichtbaarheid en betere vindbaarheid op het internet is 
geoptimaliseerd. Er is veel geïnvesteerd in Google SEO en SEA-campagnes, waardoor de 
hogeschool via zoektermen óf spontaan óf betaald een unieke positie wist te creëren bij Google. 
Tot slot zijn er specifieke activiteiten ontwikkeld en uitgezet in samenwerking met de opleiding 
Tuin- en Landschapsinrichting, in het kader van de aanwezigheid van de hogeschool op de Floriade. 
 

 
Enkele karakteristieken op een rij: 
 
 ruim 10% meer websitebezoekers 
 60% stijging van de gemiddelde bezoektijd  
 gemiddelde bezoektijd 2,34 minuut 
 9% stijging studiekiezers tijdens open dagen  
 ruim 1.900 studiekiezers verwelkomd tijdens open dagen 
 35% meer studiekiezers bij meeloopdagen 
 ruim 800 studiekiezers als ‘meelopers’ verwelkomd 
 8.400 unieke databaseprofielen van studiekiezers in M&C-database 
 85% van voorinschrijvingen heeft databaseprofiel M&C  
 47% van voorinschrijvingen heeft meeloopdagen doorlopen 
 10% meer Duits bezoek tijdens ‘Infotage’ 
 herstel en verdubbeling van aantal internationale prospects naar ruim 2.000 

 
Er is marktonderzoek gedaan naar de marktpotentie van bestaand en/of aangepast aanbod. Op 
basis hiervan is het aanbod aangepast met ‘Toegepaste Geografie’ (voorheen GIS), ‘Toegepaste 
Aardrijkskunde’ (voorheen Plattelandsvernieuwing) en ‘International Development Studies’ 
(voorheen Tropische Landbouw). In 2012 is gestart met het project ‘VHL in de klas’. Doel van dit 
project is om betere aansluiting te creëren tussen het voortgezet onderwijs en Van Hall Larenstein. 
In samenspel met onderwijs zijn activiteiten opgezet waarmee in de ‘pre-werving’ de domeinen van 
de hogeschool op een praktische wijze dichter bij de belevingswereld van middelbare scholieren 
worden gebracht. In 2013 worden deze activiteiten uitgebreid met ‘hulp bij profielwerkstukken’.  
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Op internationaal terrein is in 2012 een trainingsproject uitgevoerd voor de internationale agenten 
en representatives van Van Hall Larenstein. Daarin hebben zij uitgebreid kennis gemaakt met de 
hogeschool, haar locaties, het onderwijs, de domeinen en werkveld. Tot slot zijn in het kader van 
‘customer intimacy’ succesvolle klantenbindingsactiviteiten ontwikkeld, zoals speciale ‘Facebook 
groups’ voor eerstejaarsstudenten. Alle scholieren die zich bij de hogeschool hebben ingeschreven, 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging om lid te worden van een ‘VHL-Facebook group’. In de 
praktijk blijkt dat nieuwe eerstejaarsstudenten al voor hun studietijd met elkaar onderling 
reisafspraken maken, dat er contact met ouderejaars wordt gezocht voor aanvullende informatie en 
dat er kamers en boeken worden uitgewisseld. 

 

Overzicht aantal bezoekers van open dagen (incl. ‘last minute’ augustus) 

 Locatie nov. 
2012 

aug.    
2012 

jun.     
2012 

mrt. 
2012 

 nov.    
2011 

aug.    
2011 

jun.     
2011 

mrt.     
2011 

Leeuwarden 1309 95 300 1440 
 

1126 105 311 1181 

Velp 432 51 226 583 
 

420 130 276 780 

Wageningen 135 20 114 123 
 

318 22 46 115 

Totaal 1876 166 640 2146  1864 257 633 2076 

 
 
2.10 Aansluiting binnen de onderwijskolom 
 
Voor een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs op het 
(verkort) hbo-onderwijs, zet Van Hall Larenstein zich op verschillende manieren in. Zo participeert 
Van Hall Larenstein in het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân, samen met onder andere  NHL 
Hogeschool, Stenden, Universiteit Twente, en 20 scholen voor voortgezet onderwijs. Het 
Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân heeft als doel de aansluiting te verbeteren voor leerlingen die 
vanuit het voortgezet onderwijs doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs. Dit 
probeert het netwerk te bereiken door:  

1. samenhangend aanbod voor loopbaanoriëntatie 
2. bevorderen aansluiting op leerinhoud en pedagogisch/didactische aanpak 
3. monitoren van de aansluiting 
4. stimuleren kenniscirculatie in vo en ho. 

 
Een aantal van de activiteiten die in het jaar 2012 door of gekoppeld aan Hogeschool Van Hall 
Larenstein zijn ondernomen door het aansluitingsnetwerk: 

• Bèta-conferentie bij Van Hall Larenstein (3 juli 2012): 80 bètadocenten wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde, biologie en NLT zijn met elkaar en met hogeschooldocenten in 
gesprek geweest over de vernieuwing van examenprogramma’s in de bètavakken. Centraal 
stond de vraag hoe je expertise van opleidingen met de programma’s van de bètavakken 
verbindt en hoe je leerlingen daarmee in contact brengt. 

• Havo 3-activiteiten: in februari 2012 heeft de wegwijsdag voor de vierde maal 
plaatsgevonden met een coördinerende taak van het Aansluitingsnetwerk. Circa 1600 
havo/vwo 3-leerlingen hebben bij NHL Hogeschool en bij Stenden of Van Hall Larenstein 
korte workshops gevolgd in het kader van een eerste kennismaking met een hbo-opleiding 
en met de werkvelden. Doel was leerlingen te ondersteunen bij de profielkeuze.  

• Werken aan een update van de lijst aanbevolen vakken die door decanen wordt ingezet bij 
de profielkeuze in havo 3 / vwo 3. 

 
Om te monitoren hoe de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en Van Hall Larenstein is, 
vindt er onderzoek van de Aansluitingsmonitor plaats. In 2012 is dit onderzoek voor het eerst Van 
Hall Larenstein-breed ingezet. Resultaten worden in 2013 verwerkt en verspreid onder de 
opleidingen. 
 



Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 26 
 

Voor een succesvolle doorstroom tussen het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs in 
Noord Nederland is er in december 2012 een convenant gesloten tussen 11 partijen, waaronder 
Van Hall Larenstein. De partijen hebben het volgende afgesproken. 

• Samenwerken op gebied van studiekeuzebegeleiding, inhoudelijke voorbereiding, toelating 
en evaluatie van mbo-deelnemers in hbo-opleidingen. 

• Vaststellen van voorlichtings- en begeleidingsprogramma’s voor doorstromende mbo’ers. 
• (Wanneer wenselijk) ontwikkelen en aanbieden van doorstroomprogramma’s. 
• De hogescholen (NHL Hogeschool, Stenden, Van Hall Larenstein en Hanzehogeschool) 

zullen voor opleidingen die door meer dan één van deze partijen worden aangeboden, 
gezamenlijk met overige partijen toelatingseisen ontwikkelen voor instromers uit het mbo 
waarvoor op grond van de wet geen recht op toelating tot een opleiding in het hbo bestaat. 
De toelatingseisen zijn van het niveau waarmee een havo-leerling kan instromen tot de 
hbo-opleiding. 

• De vier hierboven genoemde hbo-instellingen erkennen elkaars deficiëntie-onderzoek, ten 
behoeve van de toelaatbaarheid voor dezelfde opleiding.  

 
 
2.11 Studentbegeleiding en voorzieningen 
 
Studieloopbaanbegeleiding 
Studenten krijgen studieloopbaanbegeleiding (SLB) binnen de opleiding die zij volgen. Om 
studenten goed te kunnen adviseren over hun studiekeuzes en studievoortgang, zijn de 
studieloopbaanbegeleiders veelal docenten van de betreffende opleiding. De 
studieloopbaanbegeleider helpt studenten een zelfsturend vermogen te ontwikkelen en een 
leerroute te kiezen die het beste bij hen past. Dit leidt ertoe dat studieloopbaanbegeleiding een 
bijdrage levert aan het studiesucces en -rendement. 
 
In het najaar van 2012 heeft Van Hall Larenstein een onderzoek uitgevoerd naar de invulling van 
studieloopbaanbegeleiding binnen de opleidingen, om te komen tot een passend scholingsaanbod 
voor studieloopbaanbegeleiders. Deze inventarisatie geeft informatie over de wijze waarop de SLB 
wordt uitgevoerd en laat de verschillen en de overeenkomsten zien tussen de opleidingen. Er is in 
het onderzoek onder meer gekeken naar de werkwijze, de methoden om SLB te evalueren, de 
omgang met studenten met een functiebeperking en de scholing van studieloopbaanbegeleiders.  

Het rapport dat het onderzoek heeft opgeleverd, dient als instrument om het toekomstige SLB-
beleid vorm te geven en helpt om de taak van studieloopbaanbegeleiding in de toekomst te kunnen 
versterken. De volgende afspraken zijn daarvoor in 2012 gemaakt. 

• Duidelijke doelstellingen definiëren voor SLB om het studiesucces en de kwaliteit van SLB 
te verhogen.  

• De beoogde resultaten SMART formuleren en consequent meten.  
• De gewenste competenties van een studieloopbaanbegeleider vaststellen en de 

studieloopbaanbegeleiders laten bijscholen die deze competenties naar de mening van de 
leidinggevende / coördinator nog niet hebben.  

 
Studentendecanaat 
Bij grotere studieproblemen fungeren de decanen als vangnet. Zij geven advies en begeleiding aan 
studenten bij ingewikkelde studieproblemen en/of problemen van persoonlijke aard. Van Hall 
Larenstein heeft op elke locatie een eigen decanaat met kennis over de opleidingen van de 
betreffende locatie. In totaal bestaat het decanaat van Van Hall Larenstein uit vijf parttime 
decanen. 
 
De decanen van de locaties voeren regelmatig overleg, waarin zij gezamenlijk beleid bepalen en 
tijd inruimen voor intervisie. Zij rapporteren en adviseren binnen de organisatie over (knelpunten 
in) het onderwijs en studentaangelegenheden. De decanen adviseren onder andere de 
examencommissie wanneer een student een Negatief Bindend Studieadvies heeft. Daarnaast biedt 
het decanaat trainingen aan studenten aan, in samenwerking met onder andere NHL Hogeschool, 
Stenden en de GGZ. De studieversnellingsgroep in Leeuwarden is hiervan een voorbeeld. Ook 
geven decanen wijzigingen aan ter verbetering van de onderwijs- en examenregeling. 
 
Jaarlijks volgen de decanen korte trainingen, voornamelijk aangeboden door het Landelijk Overleg 
Studentendecanen hbo. De decanen werken volgens een gedragscode. Vanaf april 2012 gebruikt 
het decanaat een nieuw registratiesysteem. De nieuwe database geeft het decanaat de 
mogelijkheid om vollediger te registeren. 
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In studiejaar 2011-2012 heeft ruim 24,3% van het totaal aantal studenten één of meermalen het 
decanaat bezocht. Dat is ten opzichte van studiejaar 2010-2011 een verhoging van 4%. Naast de 
bezoeken worden veel vragen telefonisch of per email gesteld en beantwoord.  
De gesprekken die in 2011-2012 met studenten zijn gevoerd, gingen over problemen met de 
studie, persoonlijke en/of financiële problemen. Een aantal gesprekken betrof wet- en regelgeving 
en er zijn gesprekken gevoerd over studeren met een functiebeperking (vooral dyslexie, ASS en 
AD(H)D).  
In het studiejaar 2011-2012 hebben 973 studenten zich bij het studentendecanaat gemeld. In 
totaal zijn 1925 gesprekken met hen gevoerd. Dit is een kleine daling vergeleken met het vorig 
studiejaar (10%).  
 
In studiejaar 2011-2012 zijn de volgende knelpunten benoemd. 

- Op de locatie Wageningen is veel commotie ontstaan, voornamelijk onder buitenlandse 
studenten, over het bericht van het ontvlechten (juni 2012). 

- Er is toenemende onvrede bij studenten van NHL Life Sciences omdat zij terecht moeten bij 
een decaan van de NHL. Ook bij aankomende studenten en ouders levert dit onbegrip op. 

- Er is een toename van het aantal studenten met een zwaardere beperking. De druk op 
studieloopbaanbegeleiders die deze studenten begeleiden neemt daarom toe. 

- Berichtgeving over de ‘langstudeerboete’ leverde veel onrust bij studenten op (zie 2.2 
Externe ontwikkelingen in onderwijsland).  

 
Studeren met functiebeperking 
Van Hall Larenstein biedt onderwijs aan alle studenten die voldoen aan de toelatingseisen, ook 
studenten met een functiebeperking. Van Hall Larenstein zet zich in om deze studenten zodanig te 
begeleiden en te faciliteren, dat zij bij het volgen van hun studie zo min mogelijk hinder 
ondervinden van hun beperking. Decanen en studieloopbaanbegeleiders werken nauw samen om 
deze studenten te ondersteunen en adviseren de betrokken docenten over de situatie van de 
student.  
Om de studeerbaarheid van studenten met een functiebeperking te vergroten, zijn er speciale 
regelingen voor toetsing en examinering. De digitale leeromgeving en studie-informatiesystemen 
moeten voor deze studenten net zo bruikbaar en effectief zijn als voor studenten zonder 
functiebeperking. 
 
Het decanaat geeft voorlichting op de open dagen en aan eerstejaars studenten, zodat elke Van 
Hall Larenstein-student weet hoe de hogeschool studenten met een functiebeperking kan 
ondersteunen. Studenten en docenten kunnen bij het decanaat terecht als zij vragen hebben over 
(het omgaan met) studeren met een functiebeperking. Conform de afspraken in de Regeling 
profileringsfonds kunnen studenten met een functiebeperking financiële compensatie krijgen uit het 
profileringsfonds. In de beleidsnotitie over studeren met een functiebeperking, is uitgebreid 
beschreven op welke wijze Van Hall Larenstein deze groep studenten ondersteunt. Voor de 
ontwikkelpunten die in de beleidsnotitie zijn aangegeven, gebaseerd op het referentiekader van de 
Commissie Maatstaf, wordt voor 1 april 2013 een implementatieplan opgesteld. Vooruitlopend op 
de reguliere evaluatie van de beleidsnotitie zal in het voorjaar van 2013 een evaluatie worden 
gehouden naar de gevoelde toename van het aantal studenten met een functiebeperking. 
 
Op verzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) worden studenten met een 
functiebeperking jaarlijks gevraagd te oordelen over diverse aspecten van studeren met een 
functiebeperking, namelijk voorlichting, intake, hulpmiddelen, aanpassing onderwijs, begrip en 
kennis van de docenten en begeleiding. In 2012 scoorde Van Hall Larenstein met een totaalscore 
van 6,66 een tweede plaats op de lijst voor handicapvriendelijke hogescholen (bron: 
Gebruikerstoets ‘Studeren met een handicap 2012’). 
 
Profileringsfonds 
In 2012 heeft Van Hall Larenstein financiële ondersteuning verleend uit het profileringsfonds aan 
39 studenten, voor een totaalbedrag van € 90.902 (in 2011 was dit € 70.347,51). Deze financiële 
ondersteuning is verleend op grond van bijzondere omstandigheden. Financiële ondersteuning in de 
vorm van bestuursbeurzen is in 2012 uitgekeerd aan 29 studenten voor een totaal bedrag van € 
54.597 (in 2011 was dit € 37.003).  
Daarnaast zijn in 2012 7 studenten, afkomstig uit een ‘NFP-land’, gefinancierd in de vorm van elk 
een waiver (6x € 3500, 1x € 4500) ten laste van het profileringsfonds (totaal aan waivers € 
25.500). 
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Studenten in een 2+2-programma met één van de partneruniversiteiten CAU in Beijing of YAU in 
Kunming (beide in China), krijgen conform de afspraken jaarlijks een korting op het kostendekkend 
collegegeldtarief. In 2012 hebben 58 studenten deze korting gekregen op hun collegegeld. Het 
totale bedrag van € 184.100 is ten laste gebracht van het Profileringsfonds. 
 
Studentenvoorzieningen 
Hogeschool Van Hall Larenstein vindt het belangrijk dat er een goed functionerend aanbod van 
voorzieningen is en treedt naar behoefte ondersteunend op. Op elke locatie ondersteunt de 
hogeschool voor haar studenten een breed scala aan studentenvoorzieningen in de vorm van 
studentenverenigingen, werk- of studiegroepen per opleiding, organisaties die ondersteunen bij het 
zoeken naar huisvesting of bij het aantrekkelijk aanbieden van sportfaciliteiten. 
 
Studentenverenigingen 
In Velp zijn twee studentenverenigingen actief: Quercus en Arboricultura. De 
studentenverenigingen organiseren inhoudelijke en sociale activiteiten en bieden studenten de 
gelegenheid om ervaring op te doen in bestuurs- en commissiewerk. De studentenverenigingen 
staan garant voor allerlei activiteiten, waaronder het mede organiseren van de introductieweek. In 
Leeuwarden is studentenvereniging Osiris actief. Vanuit de sociëteit van Osiris in Leeuwarden 
organiseert de studentenvereniging tal van culturele, studieverrijkende, feestelijke en sportieve 
activiteiten. In Wageningen zijn vijf studentenverenigingen actief: WSV Ceres; KSV St. Franciscus 
Xaverius; Landbouwersvereniging Nji-Sri; SSR-W; JV Unitas. Daarnaast zijn er ook kleinere 
christelijke en streekgebonden studentenverenigingen. De beste kennismaking met Wageningen in 
al zijn facetten is deelname aan de Annual Introduction Days (AID), georganiseerd door het AID-
bestuur, waarin de afgelopen twee jaar ook Van Hall Larenstein-studenten vertegenwoordigd 
waren. 
 
Sportfaciliteiten en huisvesting 
Studentensport Arnhem biedt sportfaciliteiten aan studenten die in Velp studeren. De stichting 
studentenhuisvesting Larenstein helpt studenten in Velp bij het zoeken naar een kamer. Studenten 
die in Leeuwarden studeren, kunnen bij Leeuwarden Studiestad terecht voor voorzieningen op het 
gebied van huisvesting en sport. Leeuwarden Studiestad organiseert het jaarlijks terugkerende 
Leeuwarden Studenten Veldvoetbaltoernooi (LSV) en verzorgt elk jaar de introductiedagen in 
Leeuwarden. In Wageningen kunnen studenten gebruik maken van het Universitair Sportcentrum 
de Bongerd. Huisvestiging wordt in Wageningen geregeld door Idealis. Voor Wageningen geldt 
specifiek dat het aantal beschikbare studentenkamers een aandachtspunt is. 
 
 
2.12 Examencommissie 
 
Van Hall Larenstein heeft per opleiding één examencommissie, ongeacht of een opleiding op 
meerdere locaties wordt aangeboden. Het CvB benoemt de leden van de examencommissie. Van 
Hall Larenstein heeft 17 examencommissies, waarvan twee voor opleidingen die samen met een 
andere hogeschool of hogescholen worden aangeboden. Een aantal examencommissies werkt met 
een kamermodel. Dit geldt in ieder geval voor opleidingen die op verschillende locaties worden 
aangeboden.  
 
Onafhankelijke positie door uniform kader 
In de Wet versterking besturing (2010) staat onder andere dat examencommissies een 
onafhankelijke positie hebben binnen de instellingen, zodat zij een centrale rol kunnen spelen in 
het kader van de kwaliteitszorg. Daarom heeft Van Hall Larenstein één uniform kader vastgesteld 
waarin de samenstelling, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
examencommissies (conform de wettelijke vereisten) zijn geregeld. 
 
In november 2012 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest van secretarissen en voorzitters 
van examencommissies. Het is de bedoeling dat er twee tot drie keer per studiejaar een dergelijke 
bijeenkomst wordt georganiseerd waarin examencommissies zaken met elkaar afstemmen en 
ervaringen uitwisselen. De bijeenkomst wordt voorgezeten door een externe jurist en ondersteund 
door de staf.  
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Jaarverslag examencommissies 
In 2012 hebben de examencommissies voor het eerst een jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag 
betrof het studiejaar 2011-2012. In deze jaarverslagen geven de examencommissies een 
verantwoording van het aantal zaken dat zij behandeld hebben en geven zij aan welke activiteiten 
zij hebben verricht. Examencommissies zijn verantwoording verschuldigd aan het College van 
Bestuur. Daarbij spelen de jaarverslagen van de examencommissies een centrale rol. De 
examencommissies voeren ten minste eenmaal per jaar overleg met de opleidingsdirecteuren over 
alle zaken die te maken hebben met de organisatie en met de kwaliteit van de examens en de 
examinatoren. Dit overleg heeft een adviserend karakter. 
 
Scholing 
In 2012 hebben de examencommissies geen gezamenlijke scholing gevolgd. Voor 2013 staat er in 
het eerste kwartaal een gezamenlijke scholing gepland voor alle examencommissies over het 
onderwerp: de kwaliteit van toetsen en beoordelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de 
examencommissie omdat zij belast is met het bewaken van de kwaliteit van het toetsings- en 
beoordelingsproces en van het gerealiseerde eindniveau.  
 
 
2.13 Alumnibeleid 
 
Van Hall Larenstein wil als instelling goede relaties onderhouden met haar circa 33.000 
Nederlandse en internationale alumni. Alumni vormen een belangrijke bron van informatie en 
helpen Van Hall Larenstein om het onderwijs beroepsgericht vorm te geven. Alumni zijn lid van 
werkveldadviescommissies, faciliteren excursies en geven gastlessen. In samenwerking met de 
alumniverenigingen en alumni organiseert Van Hall Larenstein om- en bijscholingsmogelijkheden, 
trainingen en cursussen voor alumni. Daarom brengt Van Hall Larenstein de komende jaren, samen 
met opleidingen en alumniverenigingen, de wensen en behoeften van alumni in kaart in het kader 
van Life Long Learning.  
 
Begin 2012 is het Alumnibeleid Hogeschool Van Hall Larenstein 2012 – 2015 vastgesteld. Daarmee 
is binnen en buiten de hogeschool duidelijkheid gecreëerd over de richting en nagestreefde 
invulling van activiteiten voor en met alumni. In 2013 wordt een Alumni Officer aangesteld om het 
alumnibeleid te operationaliseren. De Alumni Officer werkt nauw samen met de afdeling Trainingen 
& Cursussen, de opleidingen en de alumniverenigingen. De komende jaren wordt ingezet op een 
breder en dieper aanbod van activiteiten naar alle alumni, de inzet van sociale media en een 
verbeterde website in het Nederlands en het Engels.  
 
Van Hall Larenstein is in gesprek met de alumniverenigingen over de inhoud en vorm van de 
samenwerking. De inzet is om de in 2007 gestarte formele samenwerking tussen Van Hall 
Larenstein en alumnivereniging VVA Larenstein een vervolg te geven, in aansluiting op het nieuwe 
alumnibeleid. Het sluiten van een formeel samenwerkingscontract tussen Aristaeus en Van Hall 
Larenstein is een nieuwe fase in de samenwerking.  
 
Ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen meet de HBO-monitor de tevredenheid van alumni over 
de opleiding die zij hebben gevolgd. Daartoe gaat Van Hall Larenstein de gegevens van 
afgestudeerde studenten bijhouden, zodat het bestand met gegevens van alumni up to date en 
volledig is. Ook bij de programma-evaluatie in 2012-2013 worden de adresgegevens van 
afgestudeerden gevraagd. Deze worden in het nieuwe SIS vastgelegd en bijgehouden. 
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2.14 Verantwoording per opleidingscluster 
 
Van Hall Larenstein heeft haar onderwijs opgedeeld in acht opleidingsclusters, waarvan vier in 
Leeuwarden, drie in Velp en één in Wageningen. Hieronder wordt per opleidingscluster aangegeven 
waaruit het cluster bestaat en wat de bereikte resultaten in 2012 zijn. 
 
Diermanagement en Kust- & Zeemanagement, locatie Leeuwarden 
De opleiding Diermanagement richt zich op de sector non-productiedieren, dat wil zeggen alle 
dieren die niet primair worden gehouden voor hun producten. Het aantal sectoren waarop 
Diermanagement zich richt is zeer divers. Inhoudelijk uit zich dit in het aanbieden van zes majors 
op de sectoren wildlife, gezelschapsdieren, paardenhouderij, proefdieren en dieren in de zorg. 
Daarnaast is er een aparte major op het gebied van beleid en communicatie/educatie in de sector. 
Mens-dierrelaties en dierenwelzijn zijn belangrijke aandachtspunten. De opleiding beoogt zowel te 
voorzien in een maatschappelijke behoefte, als een bijdrage te leveren aan verdere 
professionalisering van het werkveld. 
 
De in 2013 aangescherpte missie van de opleiding Kust- en Zeemanagement geeft het kader aan 
van waaruit de opleiding is opgezet. De missie luidt: ‘Kust- en zeemanagers initiëren en 
bevorderen de integratie van onderzoek, management en gebruik van het kust- en zeegebied, 
samen met de verschillende regionale, nationale en internationale actoren.’ De opleiding als geheel 
streeft een integrale benadering na. Wel kunnen studenten kiezen uit twee majors na het eerste 
jaar. De major Marine Policy richt zich met name op de beleidsmatige kant van het werkveld, 
terwijl de nieuwe major Biology zich ook richt op een aantal biologische processen. Studenten uit 
beide majors volgen een aantal gezamenlijke modules. Belangrijke vakgebieden zijn onderzoek, 
beleid, visserij en aquacultuur, omgaan met belangentegenstelling en gebiedsinrichting. 
 
 
Wat is er in 2012 bereikt bij Diermanagement? 
• Via de Impulsregeling zijn middelen vrijgekomen om een aantal nieuwe modulen te 

ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een nieuwe module op het gebied van handhaving en twee 
nieuwe hogeschool-brede modulen op het gebied van duurzaamheid (Eco Society Studies). 

• In het najaar is in aansluiting op hogeschool-breed beleid een start gemaakt met de 
verbetering van de studenttevredenheid op de aspecten ‘terugkoppeling klachten’ en’ 
communicatie en tijdig bekend maken van resultaten’. 

• Naast het gebruikelijke afstudeeronderzoek is vanuit het Lectoraat Dierenwelzijn bijgedragen 
aan onderzoek voor met name overheden. Belangrijke projecten waren ‘Denken over Dieren’ 
en ‘Welzijn Gezelschapsdieren’. 

• Aan het eind van 2012 is het lectoraat door een externe commissie geëvalueerd. De 
beoordeling was uiterst positief met daarbij wel de kanttekening dat een nog betere inbedding 
in de opleiding gewenst is. Sterke punten die genoemd werden, waren vooral de personele 
organisatie, het grote aantal projecten en het bereik hiervan, publicaties, en de waardering in 
het werkveld. 

• Voor de regionale inbedding was vooral het lopende project Kenniscentrum Burgers en 
Biodiversiteit van belang, met projecten in Leeuwarden en de provincie Friesland.  

• Voor de opleiding is de Duitse instroom belangrijk. Het in 2012 afgesloten Duitse alumni-
onderzoek laat zien dat de opleiding goed aansluit op behoeften van Duitse studenten.  

 
Wat is er in 2012 bereikt bij Kust- en Zeemanagement? 
• Er is veel energie gestoken in de ontwikkeling en opzet van de nieuwe major Marine Biology. 

De input van het gelijknamige lectoraat was daarbij erg belangrijk. Verder is er een aanvang 
gemaakt met een leerlijn Visserij. Ook bij de ontwikkeling van modules op het gebied van Eco 
Society Studies is er vanuit Kust- en Zeemanagement veel inzet gepleegd.   

• Samen met IMARES en het LEI heeft de opleiding met het daaraan verbonden Lectoraat Marine 
Policy geparticipeerd in het Centre for Marine Policy (CMP). Zowel voor onderzoek, het 
ontwikkelen van netwerken als ook het onderwijs zijn de CMP-activiteiten van betekenis 
geweest, maar niet in die mate dat voortzetting in de bestaande vorm gewenst was.  

• De opleiding heeft een actieve werkveldadviescommissie (WAC). In de WAC zitten 
vertegenwoordigers van de provincie, het ministerie, visserijorganisaties, onderzoek en 
natuurorganisaties. De WAC heeft het opleidingsprofiel van Kust- en Zeemanagement 
goedgekeurd. Daarnaast heeft de WAC zowel stage- en afstudeeropdrachten aangeleverd, als 
input voor modulen en gastcolleges.  

• Vanuit de lectoraten Marine Policy en Marine Biology is er een sterke en als cruciaal ervaren 
verbondenheid met IMARES. De lector Duurzame Visserij en Aquacultuur werkt tevens bij de 
Waddenvereniging. De drie lectoren hebben een concept lectorplan gemaakt. 
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• De opleiding is sterk internationaal gericht. De internationale inspanningen hebben in 2012 
geleid tot een overeenkomst met Memorial University of Newfoundland in Canada, over 
samenwerking op het gebied van uitwisseling van docenten, studentmobiliteit, publicaties, 
nieuwsbrieven en onderzoeksmateriaal. 

• De opleiding was betrokken bij het Caribbean Netherlands Science Institute op St. Eustatius 
(CNSI). Dit wordt een vaste stageplek in 2013. 

 
 
Landbouw en Management, locatie Leeuwarden 
 
Landbouw en Management bestaat uit de volgende voltijd opleidingen. 
• Bedrijfskunde en Agribusiness met de majors Agrarische Bedrijfskunde; Agrarisch 

Ondernemerschap; Food Marketing and Retail; Duurzame innovatie en Business 
• Dier- en Veehouderij met de majors Diergezondheidszorg; Melkveehouderij 
• Plattelandsvernieuwing met de major Toegepaste Aardrijkskunde 
• Tuinbouw en Akkerbouw 
• International Business and Management Studies (in samenwerking met Stenden en de 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) 
Daarnaast worden er nog twee voltijd Associate degrees aangeboden, namelijk Melkveehouderij; 
Ondernemerschap. 
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Binnen de opleiding Plattelandsvernieuwing is een nieuwe major ontwikkeld onder de naam 

Toegepaste Aardrijkskunde. De naam en de inhoud is tot stand gekomen in overleg met 
scholieren en het werkveld. We hopen hiermee de frictie van de afgelopen jaren tussen de 
aanhoudende vraag van het werkveld en de te beperkte interesse van scholieren op te lossen. 
De eerste signalen lijken goed: ondanks dat de werving pas eind februari 2012 is gestart, 
konden we toch op tien nieuwe studenten rekenen. 

• Binnen de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness is in afstemming met het werkveld gewerkt 
aan nieuw onderwijs op het gebied van Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en de Circulaire & Biobased Economy. Behalve dat deze belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen een plek hebben gekregen in het algemene basisprogramma, heeft dit ook 
geleid tot een specifieke, hierop gerichte major met als naam Duurzame Innovatie & Business. 
Deze nieuwe major leidt bedrijfskundigen op die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van 
nieuwe (non-food) toepassingen van agrogrondstoffen, de verduurzaming en vergroening van 
ketens en productieprocessen en duurzaam ondernemen. Deze nieuwe major moet in augustus 
2013 voor het eerst starten met een groep eerstejaars. 

• Zowel de lector Melkveehouderij (Jelle Zijlstra) als de lector Biobased Economy (Hans Derksen) 
hebben in 2012 hun inaugurele rede gehouden. In beide gevallen werd deze inauguratie en 
inaugurele rede omlijst met een minisymposium met sprekers uit binnen- en buitenland. 
Behalve een goede opkomst tijdens beide evenementen is er veel media-aandacht geweest 
voor beide gebeurtenissen. 

• Afgelopen jaar is het Centre of Expertise for Biobased Economy van start gegaan in 
samenwerking met Wageningen UR en de collega HAS-en. Naast de geplande 
promotieonderzoeken en de ontwikkeling van actueel nieuw onderwijs op het gebied van Bio 
Based Economy, is ook het eerste onderzoeksproject met het bedrijfsleven gestart. 

• De ontwikkeling van de Dairy Campus samen met Wageningen UR, Nordwin College, LTO-
Noord en Friesland Campina gaat een nieuwe fase in. In 2012 zijn de voorbereidingen voor de 
nieuwbouw getroffen, die in 2013 van start gaat. Daarnaast is in 2012 een begin gemaakt met 
het praktijkleren. Op de plek waar vroeger Nij Bosma Zathe gevestigd was, wordt een unieke 
locatie gerealiseerd. Met 500 melkkoeien, ruim 300 hectare grond en trainings- en 
vergaderfaciliteiten is Dairy Campus straks een inspirerende ontmoetingsplek voor iedereen die 
iets met de zuivelsector te maken heeft. Studenten en professionals kunnen er terecht voor 
opleidingen, stages en afstudeertrajecten. Onderzoekers hebben er de mogelijkheid om 
baanbrekend onderzoek te doen. En het bedrijfsleven wordt er gestimuleerd vernieuwende 
projecten te realiseren. Allemaal om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende, 
gezonde en veilige melk geproduceerd wordt met respect voor mens, dier en milieu.  
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Life Sciences & Technology, locatie Leeuwarden 
De unit Life Sciences & Technology Leeuwarden is een samenwerkingsverband tussen de 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL Hogeschool) en Van Hall Larenstein. Life Sciences & 
Technology biedt een uitgebreid programma van opleidingen en onderzoek waarin levende 
organismen en chemische processen de hoofdrol spelen, en leidt daarmee breed inzetbare 
technologen op voor een kansrijke toekomst. De unit Life Sciences & Technology verzorgt de 
volgende opleidingen. 
• Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek met specialisatie Health and Food 
• Chemie 
• Chemische Technologie met specialisaties Petrochemie en Offshore & Water Technology  
• Biotechnologie met de specialisaties Forensic Sciences en Water Technology  
• Voedingsmiddelentechnologie met de specialisatie Health and Food  
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• De procedure voor de vak-evaluaties is onder de loep genomen en samen met de 

opleidingscommissie is een nieuwe procedure met nieuwe opzet voor de evaluaties ontwikkeld. 
Deze is sinds begin 2013 in uitvoering. 

• Samen met de afdeling Marketing en Communicatie en externe inhuur is gekeken naar de 
positionering van de unit LS&T. LS&T profileerde zich als een samenwerking, maar niet op de 
inhoud, noch op de meerwaarde voor de maatschappij. Er is een missiestatement en een plan 
van aanpak gemaakt voor een kanteling naar de inzet van sociale media bij de werving en 
communicatie. Eind 2012 is dit plan van aanpak goedgekeurd door het bestuur van LS&T. Het 
gaat in 2013 in uitvoering. 

• Er heeft besluitvorming plaatsgevonden over de inrichting van het Lectoraat Food, Health & 
Safety. De lector Health & Food is benoemd. Daarnaast is het project Food Circle na een 
moeizame beginfase van start gegaan, en is in september de lector Food Physics gestart. 

• De ombouw van de Milieuhal naar het Waterapplicatiecentrum is van start gegaan. 
• Het merendeel van de projecten was in 2012 watertechnologiegerelateerd. Daarnaast liep een 

aantal KIGO-projecten die zich richten op onder meer ‘Weet wat je eet’. In Smaaklessen 
participeert Van Hall Larenstein al sinds jaar en dag als de regionale aanjager, zo ook in 2012. 
In de herfstvakantie is opnieuw deelgenomen aan de zeer succesvolle weken in het 
Natuurmuseum, deze keer met als thema ‘Beter Weten Huis’. 

• Het project Food Circle is daadwerkelijk gestart en daarbinnen wordt samengewerkt met 
Innexus bedrijven en Avebe. Omdat het project in 2014 al weer afloopt, is in 2012 de strategie 
bepaald voor hoe de samenwerking verder bestendigd kan worden. De rol van de hogeschool 
daarbij is die van kennisknooppunt op het gebied van kennisaanbod en -ontwikkeling en het 
bieden van een praktijkinfrastructuur in de vorm van een voedingsapplicatiecentrum. 

• De samenwerking met en in het Centre of Expertise Watertechnology, kreeg vorm en inhoud. 
Tevens is een opzet gemaakt voor de inzet van Van Hall Larenstein-
Voedingsmiddelentechnologie in het Centre of Expertise Healthy Ageing  

• De samenwerking met de Dairy Campus is geïntensiveerd door de inbreng van casussen in een 
module. In de International Graduate and research school (IGRS) van de University Campus 
Fryslân is een start gemaakt met een schrijfgroep onder leiding van Prof. Dr. Ir. Toon van 
Hooijdonk (WU) om in 2013 een aanvraag in te dienen voor een substantieel aantal PhD-
plaatsen. Door de komst van nieuwe grote zuivelbedrijven naar Fryslân is samen met het mbo, 
NOM, de provincie, gemeente en de bedrijven gekeken naar het aanbod van opleidings- en 
omscholingsprogramma’s. 

• Mbo Life Sciences is geholpen bij de aanvraag voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
Water, welke ook is toegekend. Daardoor zullen in Leeuwarden op het terrein van Water 
onderzoekseenheden ontstaan, variërend van wetenschappelijk, toegepast tot en met 
middelbaar beroepsonderwijs. 

• Voor Voedingsmiddelentechnologie heeft een internationale benchmark op programmaniveau 
plaatsgevonden. Deze zal afgerond worden in 2013.  

• Dit jaar zijn extra impuls-uren toebedeeld aan één van de docenten om te participeren in de 
hogeschool-brede duurzaamheidsgroep. In modules in het eerste jaar hebben daardoor 
wijzigingen plaatsgevonden. Hiermee is een begin gemaakt met het beter positioneren van het 
thema ‘duurzaamheid’ in het onderwijsprogramma. 
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Milieukunde, locatie Leeuwarden 
 
De bacheloropleiding Milieukunde kent een voltijd- en een deeltijdvariant en bestaat uit de 
volgende majors: Energie en Klimaat; Watertechnologie en Waterkwaliteit; Natuur en Milieu. Aan 
de bachelor zijn ook nog drie Associate degree-deeltijdprogramma’s (Ad) verbonden: Integrale 
handhaving omgevingsrecht; Duurzaam bodembeheer; Duurzame watertechnologie.  
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Op 17 en 18 oktober is de opleiding Milieukunde gevisiteerd door een commissie van AeQui. 

Het totaaloordeel van de commissie was ‘goed’ voor de bacheloropleiding en ‘voldoende’ voor 
de Associate degrees. De opleiding kenmerkt zich in de ogen van de visitatiecommissie als een 
goede, stabiele opleiding, die goed verankerd is in het werkveld. Bij de visitatie zijn twee 
sterren behaald met betrekking tot duurzaamheid. Het rapport van Hobeon met het AISHE-
duurzaamheidskenmerk is met de accreditatieaanvraag ingediend bij de NVAO. 

• Om meer studenten te trekken voor het werkveld ten aanzien van integrale handhaving 
omgevingsrecht werd met een major Milieucriminologie (milieudelicten) geworven. Met deze 
variant wordt de studie aantrekkelijker gemaakt voor jonge mensen. 

• Lectoren waren actief betrokken bij het onderzoek binnen de opleidingen. Dit gebeurde 
nadrukkelijk in de leerlijn Onderzoek en in de minor Innovations4Sustainability. 

• De bewaking van de voortgang van de projecten bleef een aandachtspunt. Er werd binnen de 
opleiding controle over de (voortgang en keuze van de activiteiten van de) projecten 
uitgeoefend. Projectleiders kwamen tenminste vijf keer per jaar bijeen met betrekking tot 
overzicht en afstemming. Ook hebben twee docenten deelgenomen aan de hogeschool-brede 
werkgroep Projectmatig werken. Er ligt een voorstel om bij Milieukunde een pilot te draaien. 

• Er is een herbezinning geweest over de Externe Advies Commissie (EAC) met betrekking 
samenstelling en werkwijze. In het verlengde daarvan is actief geworven voor nieuwe 
kandidaten in de EAC. 

• Er is een beleidsplan/uitvoeringsplan Internationalisering geproduceerd, gekoppeld aan het 
hogeschool-brede plan 2012/2013. Per 1 mei is voor 0,3 FTE een docent Internationalisering 
aangesteld om internationalisering weer vorm te geven binnen de opleiding. Het 
uitwisselingsprogramma Erasmus is weer op de rails gezet. 

 
 
Bos en Natuurbeheer, locatie Velp 
 
De opleiding Bos en Natuurbeheer (BNB) leidt op voor hbo-functies binnen het brede, nationale en 
internationale domein van bos- en natuurbeheer door het aanbieden van vijf majors: 
Bosbouw/Urban Forestry (B/UF); Natuur en Landschapstechniek (NLT); Vastgoed en 
Grondtransacties (VG); Tropical Forestry (TF); International Timbertrade (ITT). De opleiding is de 
enige opleiding in Nederland op het terrein van bosbouw en natuurbeheer en met de Engelstalige 
majors Tropical Forestry en International Timbertrade. BNB leidt op bachelorniveau studenten op 
tot ondernemende deskundigen in bos- en natuurbeheer, die in staat zijn om bij te dragen aan 
duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door sociale (People), ecologische 
(Planet) en economische (Profit) aspecten te integreren in zowel nationale als internationale 
context. Het uitgangspunt ‘People Planet Profit’ (PPP) vertaalt BNB binnen de opleiding met 
Beleven, Beschermen en Benutten. Deze begrippen komen steeds terug in de majors en in de 
minor Mens en Natuur. 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• De opleiding werd geaccrediteerd door bureau Aequi in opdracht van de NVAO. Het oordeel van 

de commissie was ‘voldoende’ op het behalen van de eindkwalificatie en leeromgeving en 
‘goed’ op het toetsbeleid. De staf werd als ‘excellent’ beoordeeld. 

• Er was sprake van een lichte groei van het aantal studenten, met name bij de voltijd opleiding. 
Het aantal deeltijdstudenten nam af, mede in verband met het snel stijgende collegegeld voor 
de deeltijders. 

• De 2e en 3e geldstroom kwam onder druk te staan, waardoor BNB nu genoodzaakt is om te 
zoeken naar andere geldbronnen.  

• Met betrekking tot kennismanagement zijn lerende netwerken opgestart, waaronder die met 
Studieloopbaanbegeleiders en met Natuurmonumenten in het Bergherbos en de Liemers. 
Activiteiten van de netwerken waren publicaties en het organiseren van kenniskringen.  

• Het curriculum van Faunabeheer is verder uitgebouwd. 



Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 34 
 

• Met betrekking tot groen ondernemerschap is het curriculum verder uitgebouwd en is een 
cursus Ondernemerschap voor pas afgestudeerde studenten van Bos en Natuurbeheer 
ontwikkeld. 

• Bijscholingscursussen voor Staatsbosbeheer. 
• De minors European Nature Entrepreneurship en Bomen & Stedelijke omgeving zijn ontwikkeld. 
• Het Lectoraat Geïntegreerd Natuur en Landschapsbeheer was in 2012 op de helft van de 

geplande periode van vier jaar. Dit Lectoraat draagt bij aan theorievorming middels het 
ontwikkelen van casesmateriaal, het doen en laten doen van toegepast onderzoek, het mede 
ontwikkelen van het curriculum en zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van docenten.  

• Er zijn diverse symposia georganiseerd in 2012: Groen en gezondheid in elke levensfase, 
Natuur en economie; Welkom in de natuur; Cultuurhistorie en natuur; Nieuw natuurbeleid en 
Nieuwe natuurwetgeving.  

• Met betrekking tot onderzoek zijn de volgende zaken gerealiseerd: 
o SynBiosys: samenwerking met andere Has-en en Wageningen UR 
o Programma Natuur en Landschap in het kader van de Groene Kenniscoöperatie 
o De Landschapsbeheerder van de toekomst 
o Voorbeeldstad Amersfoort 

• Met betrekking tot projecten is het volgende gerealiseerd: 
o Organisatie kennisdag ‘Welkom in de Natuur’ 
o Surinameproject: drie veldwerkweken in Suriname 
o Energizing natuurparticipatie  
o Studieloopbaanbegeleiders lerende netwerken  
o Project Montferland en de Liemers, in samenwerking met Natuurmonumenten 
o Project Groene Vallei in samenwerking met de gemeente Rheden: nadruk ligt hierbij op 

duurzaam ondernemen 
• In het kader van Internationalisering is een nieuwe minor European Entrepreneurship 

voorbereid en een tweede Double degree met de Fachhochschule in Göttingen.  
Er zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld in de vorm van werkweken in Suriname, en Intensive 
Programmes in Alveiro, Portugal en in Oulu, Finland. Er was een eerste buitenlandse excursie 
naar Schotland met de studenten van de major Vastgoed en Grondverkeer. 

 
 
Land- en Watermanagement, locatie Velp 
 
De bacheloropleiding Land- en Watermanagement bestaat uit de volgende majors: Grond- Weg- en 
Waterbouw; Hydrologie; International Watermanagement (Engelstalig); Planologie en 
Waterbeheer; Geo Informatiekunde. 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Leerjaar 3 van de curriculumherziening is uitgerold, volgend op jaar 1 en 2 die respectievelijk 

2010 en 2011 werden uitgerold. 
• De Examencommissie heeft haar taken verder vormgegeven en geprofessionaliseerd. Zo is de 

toelatingsprocedure verbeterd en heeft de toelatingscommissie, als onderdeel van de 
examencommissie, nu ook een meer eigenstandige rol gekregen. Er is een voorbereidende 
cursus ontwikkeld voor aankomende studenten met deficiënties en oriëntatievragen.  

• Er is ingezet op een beperking van de studie-uitval door onder andere een intensievere 
studieloopbaanbegeleiding en daarnaast door een herziening van het curriculum, zodat dit 
meer passend is. 

• De opleidingsaccreditatie is succesvol afgerond.  
• De opleiding is bezig het doen van toegepast onderzoek door studenten een substantiëlere 

plaats te bieden, met name in jaar 3 en 4 van de opleidingen. Adviezen van de 
accreditatiecommissie ondersteunen deze keuze. In 2012 is er een expertiselijn Onderzoek 
ingesteld en een expertiseteam Onderzoek geformeerd. Daarnaast is de procedure van de 
afstudeerbegeleiding aangescherpt.  

• Met partnerscholen in Europa (onder andere Aveiro in Portugal, Santiago de Compostella in 
Spanje en Varna in Bulgarije) is een succesvol Intensive Program gedraaid in Portugal.  

• Er zijn enkele IMPULS-projecten uitgevoerd om op onderdelen de opleiding te versterken. 
Onder andere is het kennisnetwerk van vakdocenten tussen Van Hall Larenstein, Hogeschool 
Rotterdam en Hogeschool Zeeland versterkt, door schooloverstijgende kennis te delen. 

• Succesvolle cursussen in 2012 waren onder meer de Professional Master van de opleiding en de 
grote cursus Ruimtelijke Informatie Technologie. De Professional Master van de opleiding is 
verder doorontwikkeld in 2012. 

• De Dutch Delta Academy (DDA), de samenwerking met de twee collega-wateropleidingen bij 
Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Zeeland, heeft zich in 2012 doorgezet in 
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kennisuitwisselingsdagen van de teams. Daarbij zijn enkele speerpunten benoemd waarop de 
samenwerking wordt geconcretiseerd.  

• Met Waterschap Rijn en IJssel is een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van vier 
jaar gesloten, om de samenwerking op tal van onderdelen en onderwerpen te verstevigen. De 
eerste vruchten daarvan waren meerweekse gastrollen van medewerkers van het Waterschap, 
bijzondere veldpractica, en docentstages. 

• Enkele meerjarige Nuffic-projecten zijn succesvol afgerond. Twee daarvan betroffen de 
institutionele ondersteuning van wateropleidingen in Benin. Een follow up in de vorm van een 
nieuw project vindt in 2013 plaats.  

• In Mozambique zijn drie Polytechnics ondersteund in het opzetten van de eigen organisatie en 
het vormgeven van enkele opleidingen.  

• Binnen het curriculum van de opleiding International Watermanagement is het internationale 
onderwijs bijgesteld. Dit betreft vooral de oriëntatie van Klassieke Tropen naar meer 
wereldwijde delta’s. 

 
 
Tuin- en Landschapsinrichting (T&L), locatie Velp 
De bacheloropleiding Tuin- en Landschapsinrichting kent een voltijd- en een deeltijdvariant. De 
opleiding biedt vier majors: Landschapsarchitectuur; Tuinarchitectuur (beide gericht op 
‘ontwerpen’); Realisatie Tuin- en Landschapsinrichting (gericht op ‘techniek’); Management 
buitenruimte (gericht op ‘beheer’). Aan de bachelor is ook een Associate degree (Ad) verbonden 
met drie afstudeerprofielen: Ontwerper/visualisator; Werkvoorbereider/calculator; Beheerder 
openbare ruimte. Ook deze opleiding is in voltijd en in deeltijd te volgen.  
 
Wat is er bereikt in 2012? 
• Op 30 en 31 mei 2012 is de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting gevisiteerd door een 

commissie van AeQui. Het totaaloordeel van de commissie was ‘goed’. De visitatiecommissie 
trof een degelijke opleiding aan die bruikbare beroepsbeoefenaren aflevert aan de 
arbeidsmarkt. 

• De oriëntatie op kunst en cultuur is versterkt. Een initiatief als Modelling and Design bij 
Tuinarchitectuur was een goed voorbeeld dat navolging verdient. 

• Er is een goede visitatie voor het Lectoraat ‘Groene leefomgeving van steden’ gerealiseerd. 
• Het Lectoraat ‘Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave’ is aangevraagd en toegekend  
• Een samenwerking is opgezet met DLA-partners in de Dutch School of Landscape Architecture. 

De partners zijn: Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, Academie van 
Bouwkunst Amsterdam, Wageningen Universiteit, Technische Universiteit Delft en Hogeschool 
Van Hall Larenstein. 

• Er is een plan opgesteld voor internationalisering van T&L. Alle T&L-studenten nemen voortaan 
deel aan een internationale activiteit. In de majors komen ze bovendien in aanraking met 
buitenlandse studenten die besloten hebben bij T&L een volledige major (final phase) af te 
ronden.  

 
 
Wageningse opleidingen 
Het cluster ‘Wageningse opleidingen’ bevat de volgende opleidingen: 
Bachelor: Bedrijfskunde en Agribusiness; Dier- en Veehouderij; 
               International Development Management (voorheen Tropische Landbouw); 
               Plattelandsvernieuwing; Voedingsmiddelentechnologie. 
Master   : Management of Development; Agricultural Production Chain Management.  
De opleidingen in Wageningen zijn onder te brengen in drie domeinen: Food & Business; 
Development; Animal.  
Een algemeen kenmerk van de opleidingen is dat ze opleiden voor een internationale carrière, 
Engelstalig zijn en in meer of mindere mate een internationale mix van studenten opleiden.  
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• De heroriëntatie van Tropische Landbouw is afgerond. Dit heeft onder andere geleid tot de 

nieuwe naam International Development Management (IDM), met daarbinnen twee majors: 
Fair Trade Management en de nieuwe major Disaster Recovery Management. 

• De realisatie van het Lectoraat Food Safety en het Lectoraat Duurzame Agro Business in 
Metropolitane gebieden en de start van het kenniscentrum Paard.  

• Er zijn voor nagenoeg alle opleidingen projecten gegenereerd die verbinding hebben met het 
onderwijs, in totaal voor 9 fte.  

http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/nvtl/
http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/academie-van-bouwkunst-amsterdam/
http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/academie-van-bouwkunst-amsterdam/
http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/wageningen-universiteit/
http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/technische-universiteit-delft/
http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/hogeschool-van-hall-larenstein/
http://www.dutchschooloflandscapearchitecture.nl/2012/04/hogeschool-van-hall-larenstein/
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• De regionale samenwerking is versterkt ten aanzien van Food en internationaal ondernemen. 
• De zichtbaarheid naar de middelbare scholen is vergroot.  
• De samenwerking in Azië en Zuidoost-Europa is geïntensiveerd, met als doelen een verhoging 

van de instroom, versterking van het netwerk met bedrijven en de start van de living labs. 
Vanuit India is een verhoging van de instroom te verwachten. Het netwerk met de bedrijven in 
Zuidoost-Europa en India is versterkt. 
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3. Onderzoek 
 
Het praktijkgerichte onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein draagt bij aan de kwaliteit van 
leven en aan een duurzame en innovatieve samenleving. Van Hall Larenstein is een kenniscentrum 
dat door actuele en innovatieve kennis te ontwikkelen, een zichtbare en blijvende bijdrage levert 
aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. De kennis wordt ontwikkeld en verspreid in 
samenwerking met het werkveld, en via opleidingen en onderzoeksnetwerken. 
 
Van Hall Larenstein is in de tweede helft van 2012 gestart met het ontwikkelen en beschrijven van 
het onderzoeksbeleid voor de komende jaren, voortbordurend op het lectorenbeleid 2009-2011. In 
januari 2013 is vervolgens het Onderzoeksbeleid 2013 – 2016 vastgesteld.  
 
Onderwijs en (internationaal) onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein is beroepsgericht en 
past binnen de samenhangende domeinen natuur en leefomgeving; gezondheid van de mens en 
dier; voeding en voedselproductie. In alle gevallen zijn de kenmerken van het onderzoek als volgt:  
• relevant en met impact op de beroepspraktijk 
• maatschappelijk valide en met aandacht voor de bijdrage aan de algemene kennis ten behoeve 

van de maatschappij en beroepspraktijk 
• gerelateerd aan het onderwijs  
• internationaal georiënteerd.  
 
Doelen van het onderzoek zijn kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling en professionalisering 
van docenten en kenniscirculatie. Deze zogenoemde kerntaken dragen bij aan vier van de zes 
beoogde kwaliteitsdoelstellingen (doelstelling 2 t/m 5).  
 

 
Praktijkgericht onderzoek van Van Hall Larenstein wordt uitgevoerd binnen lectoraten en in de 
opleidingen en heeft veelal een projectmatig karakter. Lectoraten zijn de onderzoekseenheden van 
de hogeschool. Het onderwijsportfolio en vragen uit de beroepspraktijk zijn leidend voor de 
thema’s en de onderzoeksvragen. 
 
De kwaliteitszorg omvat de komende jaren het uitvoeren van een jaarlijkse Plan-Do-Check-Act-
cyclus (PDCA-cyclus) op het niveau van instelling en lectoraat. Ook wordt ingezet op het 
ontwikkelen en waarborgen van adequate kennis en ervaring over regelgeving en op de 
administratie van nationale en internationale subsidiemogelijkheden.  
 
Voor de HBO-monitor ‘Onderzoek’ levert Van Hall Larenstein jaarlijks gegevens aan. Zoals uit 
onderstaande tabel blijkt, worden de door de hogescholen aan te leveren gegevens gerubriceerd in 
de kolommen ‘rijksbijdrage’, ‘RAAK’, ‘Internationaal’ en ‘Overig’.  
 

 
Gerealiseerde inkomsten  *€ 1.000,- 

Rijksbijdrage   €    550,- 
RAAK €         -,-  
Internationaal  €    180,-  
Overig (w.o. KIGO en Groene Plus)  € 2.500,-  
Omzetcijfers 2012 afgerond (deels inclusief eigen inzet) 

 

Kwaliteitsdoelstellingen VHL Kerntaken praktijkgericht onderzoek VHL 

1. Tevreden studenten  

2. Beroepsgericht onderwijs -   Onderwijsontwikkeling 

3. Internationale oriëntatie Kenmerk van praktijkgericht onderzoek VHL 

4. Verankering van praktijkgericht onderzoek -   Kennisontwikkeling 
-   Kenniscirculatie 
-   Onderwijsontwikkeling  

5. Ruimte voor ontwikkeling en groei van medewerkers -   Professionalisering van docenten 

6. Operational Excellence  
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Tabel: Onderzoeksinzet (peildatum 1 januari 2013)  
 
 
In onderstaande tabel wordt de inzet voor onderzoek aan de hogeschool weergegeven, conform de 
in HBO-raadverband afgesproken kentallen. 
 
 
Categorie 

 
Totaal aantal 

 
Totaal FTE’s 

Aantal 
gepromoveerden 

1. Lectoren 15 6,5 11 
2. Docenten en andere onderzoekers 90 9 14 
3. Promovendi 2 0,5  
4. Ondersteuning 9 2,5 
5. Studenten 400  
 
 
3.1 Lectoraten 
 
In 2012 heeft Van Hall Larenstein het nieuwe Lectoraat Food Physics ingesteld en Lizette Oudhuis 
per september aangenomen als lector. In december 2012 is de subsidie voor een nieuw Groene-
plus Lectoraat ‘Stadslandbouw als stedelijke ontwerpopgave’ toegewezen. Begin 2013 wordt een 
lector voor dit lectoraat aangesteld.    
 
In bijlage 3 is een overzicht van de lectoraten van Van Hall Larenstein opgenomen. Van Hall 
Larenstein kent ook twee ere-lectoren, verbonden aan de opleiding Bos en Natuurbeheer: ir. G. 
Baks en drs. W. Helmer. 
 
Hans Derksen, Feike van der Leij en Jelle Zijlstra hebben in 2012 hun inaugurele rede 
uitgesproken.  
In 2012 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor lectoren en opleidingsdirecteuren (het 
Lectorenoverleg) met als centraal thema het nieuwe onderzoeksbeleid. 
 
De kwaliteitszorg inzake praktijkgericht onderzoek van de hogeschool is vastgelegd in het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de HBO-raad (2009 – 2015). Het stelsel bestaat uit 
twee centrale onderdelen: de onderzoeksinhoudelijke beoordeling van lectoraten, en de 
beoordeling van de kwaliteitszorg van het onderzoek op instellingsniveau. De inhoudelijke 
beoordeling van elke onderzoekseenheid of lectoraat vindt eens per zes jaar plaats.  
 
In 2012 zijn twee lectoraten beoordeeld op de kwaliteit van hun onderzoek: Groene Leefomgeving 
van Steden en Welzijn van Dieren. Beide lectoraten zijn positief beoordeeld door peers. De panels 
hebben goede, inspirerende en productieve lectoren aangetroffen. De waardering voor de 
werkzaamheden is binnen en buiten de instelling groot. In de komende jaren werken de lectoren 
aan verdieping van kennisontwikkeling, een verdere inbedding in het onderwijs, professionalisering 
van docenten, en aan een sterkere kwaliteitszorg binnen het lectoraat.  
Eind 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de onderzoeksinhoudelijke beoordeling van de 
lectoraten Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer, Melkveehouderij en Watertechnologie.  
 
In maart 2013 beoordeelt de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) de kwaliteitszorg 
van het onderzoek bij Van Hall Larenstein. Hiertoe is in 2012 begonnen met een kritische 
zelfevaluatie, die in februari 2013 is vastgesteld en naar de VKO is gestuurd. 
 
 
3.2 Centres of Expertise 
 
Op een negental expertisethema’s vindt hao-breed afstemming plaats op het gebied van onderwijs, 
onderzoek en valorisatie. Het betreft de thema’s Dierenwelzijn en gezondheidszorg dierhouderij; 
Natuur, landschap en water; Regionale transitie, stad- en streekontwikkeling; Voeding, voedsel en 
gezondheid; Biobased Economy; Duurzaam ondernemen in Agrofood; Tuinbouw / Greenport; 
Groene kennis voor (wereld)burgers; Leren en innoveren. 
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Hieruit komen in hao-verband zes Centres of Expertise (CoE) voort, waarvan in bijlage 4 een 
overzicht is opgenomen:  

1. CoE Dier 
2. CoE Food 
3. CoE Duurzaam produceren en ondernemen 
4. CoE Greenports 
5. Centre for Biobased Economy 
6. CoE Duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties in hun omgeving.  

 
In 2012 is het businessplan voor het CoE Biobased Economy goedgekeurd. Het businessplan voor 
Greenports is ook grotendeels gereed. Voor de vier andere CoE’s worden, in samenhang met 
elkaar, businessplannen geschreven die in het voorjaar van 2013 gereed moeten zijn. Van Hall 
Larenstein is hierbij de trekker voor de op te richten CoE Dier. Deze is gericht op productiedieren, 
met name melkvee, en op het welzijn van dieren.  
 
Van Hall Larenstein is ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Dairy Campus. Dairy Campus 
en CoE Dier sluiten naadloos op elkaar aan.  
 
Naast deze zes CoE’s in HAO-verband is Van Hall Larenstein in 2012 gestart met het initiëren van 
een nieuw CoE Natuur en Landschap. 
 
In samenwerking met andere hogescholen is Van Hall Larenstein betrokken bij de CoE’s 
Watertechnologie, Deltatechnologie en Healthy Ageing.   
 
 
3.3 Projecten 
 
Nationaal: Groene Plus 
 
Voor ontwikkeling en innovatie zijn middelen beschikbaar vanuit de zogenaamde Groene Plus-
regeling. Dit omvat onder meer de Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs 
(KIGO), Groene Plus-Lectoraten, en Box 4 (voor uitvoering van het sectorplan hao). Voor al deze 
regelingen worden jaarlijks in competitie-aanvragen gedaan bij het ministerie van Economische 
Zaken. Daarnaast zijn er ondersteuningsmiddelen vanuit de Groene Plus die in de onderwijsopslag 
zijn verwerkt, onder meer bedoeld voor de ontwikkeling van de ‘school als kenniscentrum’ (de 
Impuls-middelen). 
Eind 2012 is door het ministerie van EZ besloten om de toedeling van al deze middelen voor de 
jaren 2013 tot en met 2015 op een andere wijze vorm te geven. In maart 2013 is duidelijk 
geworden dat toewijzing via de instellingen verloopt op basis van een meerjaren-
investeringsprogramma (MIP) per instelling. 
 
KIGO 
De activiteiten die via KIGO-geld worden gefinancierd hebben twee doelen:  
• Docenten en studenten doen ervaring op met projectmatig werken en met het opbouwen van 

netwerken in de beroepspraktijk en bij collega-kennisinstellingen. 
• De projecten vormen een onderwijselement met praktijkinbreng, gericht op het vinden van 

concrete oplossingen voor problemen uit de dagelijkse praktijk. De projecten maken vaak deel 
uit van het praktijkgerichte onderzoeksprogramma van de lectoraten. 

De samenhang op de KIGO-middelen wordt bewaakt door de Groene Kennis Coöperatie (GKC) via 
een groot aantal programma's, waar de projecten binnen vallen. Van Hall Larenstein heeft van 
oudsher de voortrekkersrol bij de programma's Regionale Transitie; Dierwelzijn; Natuur en 
Landschap; Paard; Water. 
 
In 2012 zijn drie contracten als voortzetting van programma’s (Welzijn van Dieren; Paard; Natuur 
en Landschap) goedgekeurd. Ook is één nieuwe KIGO-projectaanvraag goedgekeurd.  
Eind 2012 waren er nog tien KIGO-projecten actief uit 2009 (1), 2010 (4) en 2011 (5). Van Hall 
Larenstein participeert in een kleine twintig KIGO-projecten van andere penvoerders.  
 
Box 4 en Kwaliteitsimpuls 
De Box 4-financiering (in 2010 de ‘Kwaliteitsimpuls’) is beschikbaar voor de uitvoering van hao-
brede activiteiten ten behoeve van verbreding van opleidingsaanbod, groei van studentenaantallen 
en kwaliteitsverbetering van opleidingen. De Kwaliteitsimpuls-projecten uit 2010/2011 (met name 
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voor Operational Excellence-activiteiten) en de vijf Box-4 projecten uit 2011 (voor activiteiten ten 
behoeve van de vorming van kenniscentra) lopen alle nog door tot in 2013.  
De aanvragen voor Box 4 in 2012, zijn hao-breed gericht op thema’s gelieerd aan de Centres of 
Expertise. Elke hogeschool trekt één of meer projecten die een stimulering van studenteninstroom 
als doelstelling hebben. Van Hall Larenstein was in 2012 penvoerder voor twee projecten: één 
project rond Regionale Transitie en één bij Natuur en Landschap. 
 
‘School als kennisinstelling’-impuls 
De middelen die zijn bestemd voor ‘de school als kennisinstelling’, worden jaarlijks besteed aan 
projecten waarin de verbinding met het werkveld centraal staat. De projecten van 2010 zijn in 
2012 allemaal afgerond. De projecten van 2011 en 2012 liggen op schema en zullen allemaal naar 
verwachting eind 2013 afgerond kunnen zijn. 
 
Nationaal (overig) en Regionaal 
Innovatiesubsidie via de RAAK-regeling is bij Van Hall Larenstein wel in beeld, maar heeft in 2012 
niet tot aanvragen geleid. Via de regio’s (provincies) speelt Van Hall Larenstein soms een rol als 
deelnemer in, of projecttrekker van een provinciaal project waar meestal een EU-subsidie aan ten 
grondslag ligt. In Noord Nederland neemt Van Hall Larenstein deel aan enkele projecten via SNN 
(Samenwerkingsverband Noord Nederland) binnen programma’s als Fryslân Fernijt, Koers Noord, 
POP en SIF. Van Hall Larenstein gaat vanaf 2013 nadrukkelijker inzetten op het meedoen met 
dergelijke programma’s. 
 
Internationaal 
In 2011 is ingezet op het focussen op zowel geografisch wenselijke regio’s als op thematisch 
inhoudelijke partners. Deze trend is versterkt in 2012. 
Een aantal opleidingen, waaronder LWM, WO en T&L, heeft in 2012 een 
internationaliseringsstrategie geformuleerd binnen het vastgestelde kader van de hogeschool. 
Het Engelstalig onderwijs en internationale projecten worden steeds meer gekoppeld aan 
strategische internationale samenwerkingsverbanden. Van oudsher liggen er 
samenwerkingsverbanden met instellingen in Afrika en het verre Oosten. Inmiddels worden ook 
samenwerkingsverbanden aangehaald op de Balkan. 
 
Van Hall Larenstein treedt op als penvoerder van een aantal grote projecten: de NICHE-projecten 
in Ethiopië en Egypte en het Tempus-project in de Balkan. Daarnaast is er een groot aantal 
internationale subsidieprojecten waarvan opleidingen consortiumpartner of onderaannemer zijn. 
In 2012 is een groot NICHE-project in Benin aan Van Hall Larenstein toegewezen. Samen met 
Wageningen Universiteit, UNESCO-IHE, Deltares, TU Delft en de universiteit in Benin wordt hier in 
projectvorm invulling aan gegeven. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan aspecten van gender 
en enterpreneurship. Dit omvat het opzetten van een Waterinstituut in Benin en capaciteitsopbouw 
van wateropleidingen aan de universiteit d'Abomey Calavi en Lycées Techniques. Het op te richten 
Waterinstituut gaat antwoord geven op watervragen vanuit de samenleving in Benin op het niveau 
van overheidsondersteuning en samenwerking met de publieke sector en het overige werkveld. 
 
In 2012 is na een reorganisatie van Trainingen & Cursussen, het programmabureau 
Internationalisering ontstaan. Het programmabureau Internationalisering is onderdeel van het 
Stafbureau CvB, helpt opleidingen om het internationaliseringsbeleid te concretiseren en biedt 
ondersteuning bij de uitvoering van internationale projecten. 
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4. Ondersteuning 
 
In dit hoofdstuk komen alle stafafdelingen van Van Hall Larenstein aan bod. 
 
4.1 Bureau Trainingen & Cursussen  
 
Had voorheen elke locatie zijn eigen bureau voor trainingen en cursussen, begin 2012 is er een 
businessplan opgesteld voor een hogeschool-breed bureau. Het Bureau Trainingen & Cursussen 
(T&C) is formeel op 1 april 2012 met haar werkzaamheden gestart. Bureau T&C heeft als doel het 
bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven om actuele kennisoverdracht in opleidingen en 
cursussen binnen Van Hall Larenstein te garanderen. Om dit te bereiken organiseert en faciliteert 
Bureau T&C kwalitatief hoogwaardige trainingen, cursussen, maatwerktrainingen, workshops, 
masterclasses, seminars, evenementen en contractonderwijs. 
  
Dit aanbod ontwikkelt Bureau T&C samen met de opleidingen, alumni en alumniverenigingen, 
werkveldadviescommissies, betrokken instellingen, bedrijven, overheden, particulieren en externe 
experts. Bureau T&C werkt 'achter de schermen' samen met Wageningen Business School. 
Kenmerkend voor het aanbod van Bureau T&C is de aansluiting bij de thema’s van Van Hall 
Larenstein: Voeding en gezondheid; Gebiedsontwikkeling; Dier; Agrarisch ondernemerschap. 
Bureau T&C biedt beroepstrainingen aan die marktgericht en actueel zijn. Naast de inhuur van 
docenten van Van Hall Larenstein, maakt Bureau T&C gebruik van professionele gastdocenten uit 
de beroepspraktijk, waarbij hun ervaring en actuele kennis steeds voorop staat.  
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Per 1 augustus 2012 is het nieuwe team van bureau T&C geformeerd. 
• In 2012 is het eerste beleidsplan voor Bureau T&C opgesteld. 
• Er is een nieuw CRM–beheerssysteem ingevoerd. Hierdoor kan er efficiënter gewerkt worden 

door aanmelddata te hergebruiken en managementinformatie te genereren. 
• De faciliteiten zijn verbeterd. Zo is in Velp de zichtbaarheid van Bureau T&C verhoogd door een 

verhuizing naar de begane grond. Daarnaast zijn twee lokalen in Velp specifiek op externe 
cursisten ingericht en is de kwaliteit van de lunches verhoogd. 

• Er is invulling gegeven aan het duurzaamheidsbeleid door al het cursusmateriaal dubbelzijdig 
te drukken. Daarnaast is in de cursuslokalen gebruik gemaakt van recyclebare vloerbedekking. 
Voor externe cursisten worden incompany-trainingen aangeboden om het reizen te beperken. 

• Er zijn tevredenheidsenquêtes onder cursisten afgenomen. De conclusie is dat cursisten over 
het algemeen tevreden zijn en er geen noodzaak is tot grote aanpassingen in het aanbod. 

• Er is een groot aantal nieuwe cursussen ontwikkeld, dat vanaf 2013 in de markt wordt gezet. 
• Met de brancheorganisaties VHG en Bouwend Nederland zijn specifieke cursussen opgezet.  
• Er zijn arrangementen opgesteld voor de verhuur van de Kapel in Velp.  
• Met HAS Den Bosch is een samenwerking aangegaan om elkaars locatie te gebruiken. Samen 

met Elseviers Opleidingen is een vastgoedcursus ontwikkeld, met Geological is een GIS-cursus 
opgezet en met Natuurmonumenten is een Natuurmonumentenacademie gestart. 

• De interne samenwerking met het onderwijs van Van Hall Larenstein is versterkt door de inzet 
van interne docenten om cursussen te geven en ze mee te laten denken over het 
cursusaanbod. 

• De samenwerking met de alumniverenigingen is versterkt door gebruik te maken van dezelfde 
ruimte en elkaars databases en door samen evenementen te organiseren. 

 
 
4.2 Stafbureau College van Bestuur 
 
Het stafbureau College van Bestuur bestaat uit een beleidsteam met beleidsmedewerkers onderwijs 
en onderzoek, juridische medewerkers, een team studentendecanen, het directiesecretariaat, de 
ombudsman, een sportcoördinator, en de ambtelijk secretaris van de MR. Het hoofd van het 
stafbureau CvB is sinds de bestuurlijke ontvlechting van Wageningen UR tevens de secretaris van 
het CvB en de secretaris van de RvT (daarvoor tevens directiesecretaris).  
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• In het voorjaar 2012 is er hard gewerkt aan het voorstel van Van Hall Larenstein voor de 

prestatieafspraken met de overheid. De Reviewcommissie beoordeelde de voorgestelde 
prestatieafspraken als 'ambitieus en realiseerbaar'. De profilering van de instelling werd zelfs 



Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 42 
 

bestempeld als 'zeer goed'. Van Hall Larenstein komt hiermee in aanmerking voor extra 
financiering. 

• Er is meegewerkt aan de onderzoeken in het kader van ‘het wenkend perspectief’, ten behoeve 
van de tweede draagvlakpeiling in juni 2012 onder de medewerkers van Van Hall Larenstein in 
het kader van de fusie met Wageningen UR.  

• Voor het beleidsteam stond 2012 in het teken van de voorbereidingen voor de Instellingsaudit 
Kwaliteitszorg eind 2013 en het bezoek van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek 
(VKO) in maart 2013. Belangrijke projecten hierbij waren de proef-instellingsaudit van eind 
2012, het opstellen van de kritische reflectie hiervoor en het opstellen van beleidsdocumenten 
zoals Onderwijsbeleid, Toetsbeleid, Toelatingsbeleid, Kwaliteitszorgplan, Onderzoeksbeleid en 
Studeren met een functiebeperking.  

• Voor het eerst zijn in 2012 twee externe evaluaties van lectoraten ondersteund. Daarnaast is 
er gewerkt aan het versterken van de reguliere P&C-cyclus, de examencommissies en het 
casco Onderwijs- en Examenregeling (OER). In 2012 is voor het eerst gewerkt met een casco 
OER binnen Van Hall Larenstein, dat tot stand was gekomen na discussie met de 
opleidingsdirecteuren eind 2011.  

• Voor het team studentendecanen vormden de studenten met een functiebeperking een 
belangrijk speerpunt. De decanen hebben hiervoor een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
beleidsplan Studeren met een functiebeperking. Zij hebben in 2012 over hun activiteiten van 
2011 gerapporteerd. Voor de zomer van 2013 zal het jaarverslag 2012 gereed zijn. 

• Bij aanvang van 2012 was regulier overleg gepland met de afdeling Corporate Education, 
Research & Innovation van Wageningen UR. In verband met de ontvlechting is dit vanaf juni 
2012 niet meer gevoerd.  

• Binnen Van Hall Larenstein heeft de beleidsafdeling het onderwijsbureau ondersteund bij de 
ontwikkeling van het SIS, en functioneren beleidsmedewerkers meer dan voorheen als 
vraagbaak voor het onderwijsbureau. Bij de beleidsontwikkeling is nauw samengewerkt met 
portefeuillehouders vanuit het overleg van de opleidingsdirecteuren. 

 
 
4.3 Facilitaire Dienst 

 
De Facilitaire Dienst heeft als doelstelling het zo goed mogelijk faciliteren van onderwijs en 
onderzoek door middel van het aanbieden van goede huisvesting en dienstverlening. De Facilitaire 
Dienst is in Leeuwarden en Velp ingericht. Op de locatie Wageningen worden alle diensten geleverd 
door het Facilitair Beheer van Wageningen UR. De Facilitaire Dienst heeft twee hoofdtaken:  

1. De zorg voor huisvesting  
Onderhoud gebouwen en installaties, uitvoering verbouwingen en uitbreidingen, 
vergunningen, verzekeringen, verhuur, veiligheid, klimaat. 
2. Het leveren van facilitaire diensten 
Schoonmaak, catering, beveiliging, reprodiensten, ondersteuning audiovisuele middelen, 
conciërge- en receptiediensten en arbozaken.  

 
De Facilitaire Dienst heeft een formatie van circa 30 fte en voert de volgende diensten zelf uit: 
technische dienst, conciërge en receptie, reproafdeling, ondersteuning audiovisuele middelen, 
onderhoud van tuin en terreinen, inkoop en beheer van chemicaliën. De overige diensten worden 
uitbesteed aan externe partijen. Alle benodigde taken worden uitgevoerd volgens een vaste 
werkwijze en een jaarlijkse terugkerende cyclus. Voor het onderhoud van de gebouwen en 
installaties zijn onderhoudsplannen gemaakt en onderhoudscontracten afgesloten.  
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Naast het normale proces werden er binnen de huisvestingstaak projecten uitgevoerd om beter 

aan te sluiten bij de behoefte van het primaire proces. Zowel in Leeuwarden als in Velp is er de 
laatste jaren veel verbouwd en opgeknapt. Daarnaast is er in de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in nieuwe leeromgevingen. In 2012 hebben de volgende verbouwingen 
plaatsgevonden. 
o In Velp is de Kapel ingrijpend verbouwd en is er groot onderhoud gepleegd. Daarnaast is er 

geïnvesteerd in nieuwe audiovisuele middelen. Het is nu een multifunctionele ruimte 
geworden, die gebruikt kan worden voor allerlei bijeenkomsten zoals diploma-uitreikingen, 
symposia , tentamens en colleges. De Kapel voldoet nu aan alle moderne eisen, waardoor 
de ruimte ook aan externe partijen verhuurd kan worden. 
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o In Leeuwarden is er geïnvesteerd in de bouw van een Water Applicatiecentrum. Dit betreft 
een nieuwe technologiehal en laboratoria waar op het gebied van Watertechnologie het hbo 
en bedrijven samenwerken aan toegepast onderzoek.  

o In Leeuwarden zijn de dierenverblijven verbouwd en aangepast aan de huidige eisen op het 
gebied van dierenwelzijn en het voorkomen van dierziektes. Zo zijn onder andere het 
klimaat en de logistiek van het gebouw verbeterd.  

o In Leeuwarden is de personeelskamer verbouwd en voorzien van een moderne uitstraling.  
• Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in samenwerking met het FB van Wageningen UR op 

het gebied van huisvesting en facilitaire diensten. Het was de bedoeling om de Facilitaire Dienst 
van Van Hall Larenstein onder te brengen bij het FB van Wageningen UR. Als gevolg van de 
ontvlechting is dit niet doorgegaan. 

• In 2012 zijn er per locatie Arbowerkgroepen ingesteld. De Arbowerkgroepen besteden 
structureel aandacht aan veiligheid en milieu en geven hierover advies. De belangrijkste 
doelstelling is borging van de veiligheid en voldoen aan de wettelijke eisen. De belangrijkste 
zaken die aan de orde zijn geweest: veilig werken in laboratoria, een goede werkplek, 
registratie van incidenten en de organisatie van Bedrijfshulpverlening (BHV). 

 
 
4.4 Finance & Control 
 
De afdeling Finance & Control (F&C) is verantwoordelijk voor de financiële administratie en voor de 
financiële planning & control-cyclus. De afdeling levert bovendien een bijdrage aan de strategie- en 
beleidsvorming van Van Hall Larenstein. 
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• De regie op de planning & control-cyclus is verder geïmplementeerd. Daarnaast is de 

managementinformatie verder gestandaardiseerd, waarbij enerzijds de nadruk ligt op de 
tijdigheid van de financiële informatie en anderzijds op de juistheid en volledigheid van deze 
cijfers.  

• Er is een eerste kwaliteitsslag gemaakt in de projectadministratie. Met name de project control 
is steviger neergezet. De afdeling F&C heeft zich daarbij ontwikkeld naar een meer 
ondersteunende en adviserende afdeling. 

• De medewerkers van de afdeling F&C hebben deelgenomen aan diverse Van Hall Larenstein-
brede projecten. Daarbij heeft de nadruk gelegen op verdere professionalisering van het 
beheer van projecten (waaronder de projectadministratie), implementatie van het 
StudentenInformatieSysteem (SIS) en deelname aan de werkgroep over de financiële 
verhoudingen tussen Van Hall Larenstein en Wageningen UR. 

• Er is ingezet op het verder optimaliseren van de samenwerking met andere stafdiensten en op 
het meer nadruk leggen op de adviesfunctie van de afdeling richting de opleidingen. 

 
 
4.5 Human Resource Management 
 
De afdeling HRM ondersteunt de organisatie en HRM-processen binnen de organisatie op een 
zodanige wijze dat het primair proces optimaal kan functioneren. 
De afdeling HRM werkt vanuit een positieve mensvisie: iedere medewerker heeft potentie. De 
organisatie ondersteunt de medewerker bij diens ontwikkeling voor zover deze aansluit bij de 
behoefte vanuit de organisatie. Daarbij geeft de organisatie duidelijk aan wat zij verwacht van de 
medewerker, welke ontwikkelingen het functioneren beïnvloeden en wat dat betekent voor de 
functie en de medewerker. De leiding speelt daarbij een cruciale rol. Dat is ook de reden dat de 
afdeling HRM zich opstelt als partner van het management, met als doel het ondersteunen van de 
optimale match tussen organisatie en medewerker. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van de loopbaan. Hij doet dit met behulp van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en 
bespreekt dat regelmatig met de leidinggevende.  
 
De functies bij de afdeling HRM zijn onderverdeeld in beleid & advies, personeelsbeheer en 
salarisadministratie. 
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Er zijn enkele aanpassingen in de organisatie doorgevoerd. Zo is de reorganisatie van T&C 

afgerond, inclusief de bezwaren. Daarnaast is de organisatieontwikkeling van de staven HRM 
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en F&C grotendeels gerealiseerd. OWB (en ICT) is een complexe organisatieontwikkeling 
waarin grote stappen zijn gezet. De organisatieontwikkelingen van M&C, stafbureau CvB en 
Facilitaire Zaken zijn om verschillende redenen al dan niet tijdelijk stopgezet.  

• De invoering van competentiemanagement en R&O zijn on hold gezet in verband met de 
ontvlechting. De professionalisering van teamleiders is uitgesteld in verband met het Wenkend 
Perspectief. In het kader van de prestatieafspraken is het opleidingsniveau van alle docenten in 
2012 geïnventariseerd en zijn daarover afspraken gemaakt.  

• Verbeteropties voor Studieloopbaanbegeleiding zijn onderzocht en besproken. Enkele docenten 
hebben didactische trainingen gevolgd.  

• Om de prestatieafspraken te kunnen halen, is aan docenten aangeboden om een master te 
volgen. Daarvan is in 2012 beperkt gebruik gemaakt. 

• Mede op basis van een interne audit zijn de regelingen rondom de flexibele arbeid 
(gastdocenten) vereenvoudigd en geactualiseerd.  

• In samenwerking met alle betrokken afdelingen is in 2012 veel tijd gestoken in het beschrijven 
van alle processen die in het kader van projectmatig werken uitgevoerd moeten worden. Het 
eind 2012 door de projectgroep opgeleverde eindrapport geeft duidelijkheid over onder meer 
rollen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies en vaardigheden. 

• Na intensieve voorbereidingen is het nieuwe HR-systeem voor wat betreft de 
salarisadministratie per 1-1-2012 geïmplementeerd. In verband met de ontvlechting is besloten 
om de verdere invulling, de ondersteuning van de HR-processen, uit te stellen.  

• Het Actieplan Leerkracht is in 2012 afgerond. Omdat er minder middelen beschikbaar zijn 
gesteld door het ministerie EZ dan gepland, kon Van Hall Larenstein niet alle afspraken op dit 
punt nakomen. Dit is met de vakbonden besproken. 

• Het ziekteverzuim is in 2012 gedaald van 4,9% naar 4,3% (beide inclusief langdurig zieken). 
Alle wettelijke procedures worden gevolgd en de registratie is verbeterd. Er is en blijft sprake 
van de nadruk op langdurig verzuim, dat voor ongeveer 50% wordt veroorzaakt door 
psychologische factoren waarbij werkdruk een belangrijke rol speelt. 

• Na een periode van afwezigheid zijn in 2012 de Arbocommissies weer opgestart. In deze 
Arbocommissies zijn ook de wettelijk vereiste preventiemedewerkers vertegenwoordigd.  

 
 
4.6 ICT & Mediatheek 
 
Van Hall Larenstein neemt de ICT-diensten grotendeels af bij Wageningen UR. Via 
dienstverleningsafspraken (SLA) borgt Van Hall Larenstein dat de benodigde ICT-faciliteiten 
beschikbaar zijn. ICT ondersteunt het onderwijs onder meer op de volgende manieren: wireless 
internet in de meeste gebouwen; de elektronische leeromgeving Blackboard / Eduweb; studentnet 
voor de algemene nieuwtjes; toegang tot het voortgangsregistratiesysteem; digitale 
informatieborden bij de ingang van elk gebouw; een ruime toegankelijkheid tot computers en 
printers. De beschikbare software voorziet in de behoefte en bevat ook praktijkgerichte software. 
Aansluiting bij Surf voor onder andere Surf-spot (beschikbaar stellen van software voor studenten 
en personeel) en Surfnet (snelle toegankelijkheid) is nu via de dienstverlening van Wageningen UR 
geregeld.  
 
Elke locatie van de hogeschool heeft een uitgebreide mediatheek. In Wageningen is de mediatheek 
geïntegreerd in de bibliotheek van Wageningen UR. De mediatheek is een aangename en moderne 
leeromgeving, waar actuele en op het onderwijs aansluitende informatie te vinden is in digitale en 
fysieke vorm. De beschikbare informatie is afgestemd op de opleidingen van de betreffende locatie. 
In hao-verband is geïnvesteerd in specifiek onderwijsmateriaal via Green-I en de SAM-HAO-
collectie. In 2011 zijn de mediatheken in Leeuwarden en Velp opnieuw ingericht en aangepast aan 
het huidige onderwijsconcept. Er zijn open en afgeschermde plekken gecreëerd waar studenten 
gezamenlijk aan opdrachten kunnen werken. 
 
 
Wat is er in 2012 bereikt?  
• Er is een ICT-Sharepoint-omgeving gerealiseerd. 
• Conform het vervangingsplan zijn oude computers en computerschermen in kantoor- en 

lesomgeving vervangen. Dit ligt op schema met het vervangingsplan.  
• Informatievoorziening over ICT-gerelateerde zaken is nu op intranet beschikbaar en 

functioneert naar behoren. 
• Diverse standaard aanvraagformulieren voor ICT-producten zijn gedigitaliseerd en op intranet 

beschikbaar. 
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• Medewerkers van de mediatheek hebben zich meer ontwikkeld als ondersteuners van 
studenten en als docenten in het trainen en aanreiken van informatievaardigheden. 

• Er was wederom een hoge NSE-waardering van de studenten in 2012 voor zowel de 
mediatheek (3,86 t.o.v. landelijk 3,63), als voor de ICT-faciliteiten (3,52 ten oozichte van 
landelijk 3,34).  

• De fysieke voorraad aan (studie)boeken en naslagwerken namen af en digitale publicaties 
namen fors toe. 

• In 2012 is volop geëxperimenteerd met de inzet van nieuwe media, zoals het gebruik van 
Ipads, smartphones en met het gebruik van sociale media, waaronder Facebook. 

• Op alle drie locaties zijn in totaal zeventien grote informatieschermen (narrow casting) 
opgehangen waarop voor studenten onderwijsinformatie en algemeen nieuws wordt 
gepresenteerd. 

• Per 1 oktober is het Hoofd ICT & Mediatheek teruggetreden uit zijn functie en zijn de afdelingen 
voorlopig ondergebracht bij de manager Onderwijsbureau. Hierdoor heeft de ontwikkeling van 
beleidsplannen voor de afdeling ICT en de afdeling Mediatheek vertraging opgelopen.  

 
Na de ontvlechting 
De ontvlechting met Wageningen UR heeft aanzienlijke consequenties voor de afdeling ICT en voor 
de mediatheek van Van Hall Larenstein. De afgelopen jaren heeft Van Hall Larenstein nagenoeg de 
gehele ICT-dienstverlening en ICT-infrastructuur overgedragen aan de afdeling FB-IT van 
Wageningen UR en is er een nauwe samenwerking ontstaan met de bibliotheek van Wageningen 
UR. Als uitkomst van de ontvlechtingsafspraken, zal Van Hall Larenstein zich in 2013 oriënteren op 
de toekomstige ontwikkelingen als zelfstandige eenheid met bijbehorende mediatheek & ICT-
dienstverlening. Vanaf de start van 2013 worden beleidsplannen voor beide afdelingen ontwikkeld. 
 
In 2013 wordt een nieuw studentinformatiesysteem operationeel. Bij dit project is een technische 
uitvoering van onder meer dataconversies van essentieel belang voor het welslagen van het nieuwe 
systeem. Ook zal er ten behoeve van studenten en docenten een nieuw roosterpakket worden 
geïnstalleerd.  
 
 
4.7 Marketing & Communicatie 
 
De afdeling Marketing & Communicatie onderneemt vele activiteiten om mbo-, havo-, vwo- en 
‘high school’-scholieren te interesseren in de hogeschool en haar veelheid aan studies. Dit gebeurt 
met gerichte wervingscampagnes op nationaal en internationaal terrein. En met een veelheid aan 
activiteiten als voorlichtingsdagen, meeloopdagen, intakegesprekken, sessies met studiecoaches, 
‘meet & greets’, Skype-sessies en Facebook-activiteiten. Niet uitsluitend gericht op de scholieren 
zelf, maar ook op indirecte doelgroepen als decanen, mentoren, docenten en ouders. Al met al met 
als hoger doel om hen allen zo goed en realistisch mogelijk voor te lichten over de 
studiemogelijkheden bij de hogeschool. Daarnaast is de afdeling ook verantwoordelijk voor 
‘corporate communicatie’ zoals woordvoerderschap, issue-management, pers & publiciteit, externe 
en interne communicatie inclusief huisstijl en intranet. 
 
 
Wat is er bereikt in 2012? 

• De doorontwikkeling van de nationale en internationale wervingscampagne is succesvol 
afgerond. De uitbouw van ‘online’-activiteiten is doorgezet en uitgebouwd naar 
internationale werving.  

• De Google SEO en SEA-strategie in het kader van grotere zichtbaarheid en betere 
vindbaarheid op internet is vervolmaakt.  

• De structurele uitbouw van communicatie naar indirecte doelgroepen (scholen, mentoren, 
vakdocenten, ouders) is in gang gezet. Dit in combinatie met activiteiten in het kader van 
versteviging en uitbouw van de regiofunctie rondom de vestigingen van de hogeschool.  

• Het communicatieproces over strategische issues binnen de hogeschool zoals kernwaarden, 
Wenkend Perspectief en prestatieafspraken, is geleid en afgerond. 

• Het project ‘VHL-in-klas’ is gestart met nieuwe activiteiten voor versteviging van de 
regiofunctie tussen hogeschool en voortgezet onderwijs. De kern is zichtbaarheid in de 
klas, verbinding met middelbare scholen en ondersteuning bij activiteiten zoals 
profielwerkstukken, schoolbezoek en excursies.  

• Op internationaal vlak is onder meer een leidende rol gespeeld in de totstandkoming van 
institutionele samenwerking met Baramati in India, ten behoeve van de doorstroom van 
internationale studenten. 
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• Er is ervaring opgedaan met nieuwe media. Zo is er onder meer een ‘open dag-App’ 
ontwikkeld voor Android en Apple, waarmee bezoekers in staat zijn om vooraf of tijdens 
hun bezoek aan de hogeschool op hun mobiel of tablet hun op maat gesneden routing op te 
maken. 

• In het kader van duurzaamheid is in de werving meer dan ooit de focus verlegd naar 
‘online’-activiteiten. Oplages van prints zijn hierdoor fors naar beneden bijgesteld. 
 

 
4.8 Onderwijsbureau 
 
Het Onderwijsbureau is verantwoordelijk voor de juiste registratie en vastlegging van 
studentdossiers (EU en Non EU), het roosteren, het administratief regelen van het buitenschools 
curriculum (stages/afstuderen), cijferregistratie en diplomering.  
 
Het Onderwijsbureau is georganiseerd op drie locaties, met een vraagpunt/infopoint waar 
studenten en docenten naar toe kunnen. Er is op alle locaties bovendien een backoffice waar de 
administratief organisatorische processen van de onderwijsorganisatie worden uitgevoerd. Het 
Onderwijsbureau is in 2011 begonnen met een transitie van OWB naar SSC, waarbij de focus ligt 
op student centraal. Dat wil zeggen dat de dienstverlening van het Student Service Centre erop is 
gericht dat de studietijd van studenten aangenaam en effectief verloopt. In de transitiefase 
probeert het OWB, waar mogelijk, om locatie-overstijgend te werken. Bijvoorbeeld door het 
centraliseren van processen, om zo de kwaliteit, transparantie, en efficiëntie te verhogen. Naast 
het bewaken van de gemaakte afspraken en procedures, heeft het SSC een ondersteunende en 
faciliterende rol binnen de organisatie. Het SSC heeft straks twee loketten: de front office (service 
points) en de back office. Bij de service points kunnen studenten, docenten en overige betrokkenen 
terecht met hun vragen, opmerkingen en klachten. De back office fungeert achter de schermen. 
Deze afdeling behandelt complexe vragen, klachten en opmerkingen die bij de service point 
binnenkomen en verzorgt de administratieve organisatorische processen van de 
onderwijsorganisatie. Er is speciale aandacht voor de internationale student, waarbij hulp wordt 
geboden met onder andere huisvesting en het aanvragen van verblijfsdocumenten.  
 
Wat is er in 2012 bereikt?  

• Het jaar 2012 stond in het teken van de selectie van nieuwe systemen. Samen met 
Wageningen UR is het SIS aanbesteed en is er in juli 2012 gekozen voor het SAP-systeem 
van ITelligence. Binnen de organisatie zijn er op alle niveaus medewerkers (docenten, 
beleidsmedewerkers, SSC-medewerkers) ingezet om het systeem mede te selecteren en 
vervolgens om het SIS optimaal in te richten. Hierbij waren het Onderwijs Examen 
Reglement (OER) en de beschreven processen vanuit Operational Excellence leidend. 

• Het huidige SIS is versterkt en er zijn meer medewerkers geschoold om hiermee te 
werken. 

• Er is extra personeel aangetrokken om de dossiers 100% correct te archiveren en 
gegevens te verzamelen voor de Onderwijsmonitor. 

• In het najaar van 2012 is er begonnen met het project Bron HO., waarbij de informatie uit 
het SIS van Van Hall Larenstein één op één gelijk moet zijn met Studielink.  

• De studenten zijn tijdig geïnformeerd over invoering van de langstudeerdersmaatregelen 
en de consequenties hiervan. In het najaar is deze maatregel weer afgeschaft en zijn 
studenten ook hierover tijdig geïnformeerd. Voor 1 december is het teveel betaalde 
collegegeld terugbetaald. 

• Een nieuw internationaal erkend diplomasupplement in één huisstijl is geïmplementeerd.  
• Er is gestart met meer managementinformatie richting de opleidingsdirecteuren. In de 

vorm van zogenoemde stoplichtrapportages worden zij geïnformeerd over de status van 
aanlevering van roostergegevens en cijfers door docenten.  

• Er is een Erasmus-coördinator aangesteld die werkt over de drie locaties. 
• Ingegeven door duurzaamheid en kostenbesparing, is in 2012 meer gebruik gemaakt van 

videoconferencing.  
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5. Financieel verslag 
 
Resultaat 
De geconsolideerde jaarrekening 2012 sluit af met een positief resultaat van € 1,3 mln. en is 
daarmee € 0,3 mln. positiever uitgevallen dan was begroot. Het genormaliseerde resultaat over 
2012 bedraagt € 1,0 mln. en is daarmee in lijn met de begroting. 
 
De positieve afwijking van de begroting van € 0,3 mln. wordt vooral veroorzaakt door het 
incidentele resultaat van - € 0,3 mln. en de hogere rijksbijdrage van € 0,6 mln. 
 
Het incidentele resultaat is met name het gevolg van de vrijval van de reorganisatievoorziening van    
€ 1,3 mln., een lagere dotatie aan de WW-voorziening van € 0,4 mln. Daar tegenover staan de 
incidentele lasten van Wenkend Perspectief van € 0,7 mln., de afvloeiingskosten personeel van  € 
0,3 mln. en de dotatie aan de herpositioneringsvoorziening van € 1,0 mln. 
 

  Bedrag 
* € 1.000,- 

Resultaat 2012 •  1.273 
Incidenteel resultaat •  -296 
Resultaat 2012 exclusief incidenteel Resultaat •  1.569 
Rijksbijdrage (o.a. compensatie langstudeerboete) •  553 
Genormaliseerd Resultaat •  1.016 
 
Liquiditeit 
De liquiditeit uitgedrukt in de current ratio is ten opzichte van 2011 licht verbeterd.  
Per 31 december 2012 bedraagt de current ratio 0,84. Per 31 december2011 was dit 0,81. Het doel 
is om de liquiditeit de komende jaren verder te verbeteren richting een current ratio van 1. 
 
Het saldo liquide middelen per 31 december 2012 bedraagt € 12,1 mln. Het begrote saldo van de 
liquide middelen per 31 december 2012 bedraagt € 12,6 mln., een negatieve afwijking van 
€ 0,5 mln. Dit betreft volledig het beginsaldo van de liquide middelen dat per 1 januari 2012 
€ 0,5 mln. lager was dan begroot.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit is in 2012 verbeterd. De solvabiliteit bedraagt per 31 december 2012: 23,0%.  
Per 31 december 2011 was dit 19,1%.  
 
Deze stijging van 3,9% is enerzijds gerealiseerd door toevoeging van het positieve resultaat over 
2012 van € 1,3 mln. aan de algemene reserves. Anderzijds is de solvabiliteit gestegen door een 
afname van het balanstotaal met € 1,1 mln. als gevolg van een daling van het saldo van de 
voorzieningen en de kortlopende schulden. Het doel is om de solvabiliteit de komende jaren verder 
te verbeteren naar het streefpercentage van 30%.  
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5.1 Geconsolideerde balans 
 
Na bestemming van het netto resultaat 
 
* € 1.000,- 31-12-2012  31-12-2011 

 
    
ACTIVA    
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa 22.164  22.170 
Totaal vaste activa 22.164  22.170 
    
VLOTTENDE ACTIVA    
Vorderingen en overlopende activa   3.800    3.822 
Liquide middelen 12.139  13.165 
Totaal vlottende activa 15.939  16.987 
    
TOTAAL ACTIVA 38.103  39.157 
    
PASSIVA    
EIGEN VERMOGEN    
Algemene reserves   8.484    7.211 
Bestemde reserve   279   279 
EIGEN VERMOGEN   8.763    7.490 
    
VOORZIENINGEN   2.670    3.686 
LANGLOPENDE SCHULDEN   7.594    6.977 
KORTLOPENDE SCHULDEN 19.076  21.004 
TOTAAL PASSIVA 38.103  39.157 
 
 
 
5.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 
 
* € 1.000,- Resultaat      

2012 
Begroting      

2012 
Resultaat      

2011 
    
BATEN    
Rijksbijdragen EZ 29.400 28.098 28.248 
Overige bijdragen en vergoedingen 3.249 3.234 3.302 
College-, cursus- en examengelden 7.689 7.836 7.769 
Baten werk in opdracht van derden 6.783 13.128 10.310 
Overige baten 2.986 2.322 2.826 
TOTAAL BATEN 50.107 54.618 52.455 
    
LASTEN    
Personele kosten 30.723 31.518 29.736 
Afschrijvingen 1.386 1.382 1.454 
Huisvestingskosten 3.339 3.308 3.482 
Algemene kosten 10.551 10.703 10.717 
Specifieke kosten 2.671 6.467 5.813 
TOTAAL LASTEN 48.670 53.378 51.202 
    
BEDRIJFSRESULTAAT 1.437 1.240 1.253 
    
Financiële baten en lasten -164 -230 –158 
    
NETTO RESULTAAT 1.273 1.010 1.095 
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5.3 Investeringsbeleid 
 
Van Hall Larenstein heeft een meerjareninvesteringsplan dat loopt van 2013 tot en met 2015. 
Hierin staan de totale investeringen in materiële vaste activa en het effect op de afschrijvingen en 
de cashflow. Het uitgangspunt van het investeringsplan is dat de jaarlijkse investeringsbedragen in 
lijn liggen met de jaarlijkse afschrijvingskosten (Ideaalcomplex). 
 
De gerealiseerde investeringen zijn in 2012 € 0,4 mln. hoger uitgevallen dan was begroot. Dit 
wordt veroorzaakt door een aantal uitbreidings- en vervangingsinvesteringen die bij het opstellen 
van de begroting 2012 nog niet voldoende inzichtelijk waren. 
 
Voor 2013 bedraagt het totale investeringsbedrag € 1,7 mln. Dit is € 0,2 mln. hoger dan het 
begrote investeringsbedrag van € 1,5 mln. Dit wordt gefinancierd uit een taakstelling van 
€ 0,2 mln. in de begroting 2013. 
 
 
5.4 Treasurybeleid 
 
Van Hall Larenstein maakt in 2012 nog gebruik van het treasurystatuut uit het 
samenwerkingsverband met Wageningen UR. Dit statuut is gebaseerd op de Regeling beleggen en 
belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2011. De doelstelling van het 
treasurystatuut is het ondersteunen van het primaire proces van de rechtspersoon. Hierbij wordt 
met het beheer van financiële posities en financiële stromen gestreefd naar minimalisatie van de 
kosten en de risico’s en maximalisatie van de opbrengsten.  
 
Van Hall Larenstein heeft in 2012 gehandeld binnen de kaders van het treasurystatuut. In 
tussentijdse rapportages is een toelichting gegeven op de financiële ontwikkeling van Van Hall 
Larenstein. Op 31 december 2012 heeft Van Hall Larenstein geen beleggingen en beleningen. 
 
 
5.5 Publieke en private activiteiten 
 
De private activiteiten van Van Hall Larenstein zijn beperkt en niet materieel. Voor zover hiervan 
sprake is, betreffen dit activiteiten van de afdeling Trainingen & Cursussen, waarbij marktconforme 
tarieven worden gehanteerd. 
 
Voor 2011 was een groot gedeelte van de projectactiviteiten ondergebracht in een aparte Stichting 
(Stichting Business Center Van Hall). Vanaf 2011 worden de nieuwe projecten ondergebracht in 
Stichting Van Hall Larenstein, waarbij van belang is dat er een directe inhoudelijke koppeling 
bestaat tussen het project en de opleiding. De financiers betreffen nagenoeg alleen 
subsidieverstrekkers uit het publieke domein, zoals EL&I, Nuffic, Provincies, EU en dergelijke. Bij 
deze subsidieverstrekkers zijn de tarieven (c.q. de grondslag ervan) in de subsidievoorwaarden 
vastgesteld. 
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5.6 De begroting en de vooruitzichten voor 2013 
 
In 2013 gaat de ontvlechting met Wageningen UR verder vorm krijgen. Op het moment van het 
vaststellen van de begroting 2013 was er nog geen inzicht in de mogelijke financiële consequenties 
voor Van Hall Larenstein. Om die reden zijn deze consequenties niet verwerkt in de begroting 
2013. 
 
Het begrote resultaat voor 2013 bedraagt € 0,3 mln. Het CvB van Van Hall Larenstein streeft naar 
een rendement van 3% op de opbrengsten van de opleidingen, ter verdere versterking van de 
solvabiliteit.  
 
Op basis van de begrote omzet van de opleidingen voor 2013 zou het rendement dan € 1,4 mln. 
bedragen. Het begrote resultaat valt daarmee € 1,1 mln. lager uit.  
De belangrijkste drie oorzaken zijn: 

• Verwachte hogere kosten onder andere als gevolg van de instellingsaudit in 2013  (€ 0,4 
mln.) 

• Verwachte stijging kosten SLA ICT (€ 0,2 mln.) 
• Begrote loonontwikkeling in 2013 van de personele formatie, waarbij de rijksbekostiging 

achterblijft en extra invulling personele formatie als gevolg van drie langdurige zieken          
(€ 0,5 mln.). 

 
Risico’s en onzekerheden 
Het belangrijkste financiële risico waarmee in de begroting 2013 nog geen rekening is gehouden 
heeft betrekking op de financiële consequenties van de ontvlechting met Wageningen UR. 
Naar verwachting zal hierover in het 2e halfjaar 2013 meer duidelijkheid zijn. 
 
De begroting voor 2013 ziet er als volgt uit: 
 
* € 1.000,- Begroting 2013 

 
  
BATEN  
Rijksbijdragen EZ 28.274 
Overige bijdragen en vergoedingen 3.316 
College-, cursus- en examengelden 7.781 
Baten werk in opdracht van derden 12.781 
Overige baten 2.628 
TOTAAL BATEN 54.780 
  
LASTEN  
Personele kosten 31.713 
Afschrijvingen 1.456 
Huisvestingskosten 3.322 
Algemene kosten 11.217 
Specifieke kosten 6.584 
TOTAAL LASTEN 54.292 
  
BEDRIJFSRESULTAAT 488 
  
Financiële baten en lasten -197 
  
NETTO RESULTAAT 291 
 
 
De verwachting is dat de specifieke kosten plm. € 3,5 mln. lager uit gaan vallen in 2013 dan is 
begroot. Daar tegenover staan de lagere baten uit werk in opdracht van derden voor € 3,5 mln., 
dus per saldo resultaatneutraal. Dit is grotendeels het gevolg van de afname van het aantal 
penvoerdersprojecten, met daar tegenover een toename van het aantal partner- c.q. 
onderaannemersprojecten. (Bij penvoerdersprojecten dienen de kosten van partners als specifieke 
kosten te worden opgevoerd in de winst- en verliesrekening).  



Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 51 
 

6. Sociaal verslag 
 
Het personeelsbeleid van Van Hall Larenstein wordt in dit hoofdstuk uiteengezet. Daarnaast komen 
de ontwikkelingen in de personeelsformatie aan de orde. In bijlage 11 zijn nog meer kengetallen 
opgenomen.  
 
6.1 Ontwikkelingen personeelsformatie 
 
Personeelsbestand in Aantallen en FTE per 31 december 
Het aantal medewerkers schommelt enigszins, het aantal fte blijft rond de 380. Er zijn 27 
vacatures uitgezet in 2012. Naast het genoemde aantal fte waren er in 2012 ook nog eens 78 
externe medewerkers (ca. 35 fte). 
 
Medewerkers 2012 2011 2010 

Aantal medewerkers 506 535 523 

Aantal FTE 388 376 380 
 

 
 
 
Onderwijzend Personeel (OP) en Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) in fte 
Ten opzichte van 2010 is het beeld te zien dat er langzaam een verschuiving plaatsvindt naar meer 
OP en minder OOP. In de prestatieafspraken zijn hier ook specifiek afspraken over gemaakt. Of de 
verdere invulling van de ontvlechting ook gevolgen zal hebben voor deze verhouding zal in de loop 
van 2013 duidelijk worden. 
 
Type medewerker 2012 2011 2010 

OP 247,0 239,0 228,2 

OOP 140,5 136,5 151,9 

Totaal 387,5 375,5 380,1 
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6.2 Gezondheid en Welzijn 
 
ARBO en RI&E 
In 2011 is het ‘ARBO/Milieu Beleidsplan’ vastgesteld. Het arbobeleid is gericht op waarborging van 
de veiligheid en gezondheid van medewerkers en studenten en op het voorkomen en beheersen 
van psychosociale arbeidsbelasting. De doelstellingen van het arbobeleid worden in samenhang 
met de schooldoelstellingen geformuleerd. De doelstellingen worden eveneens vermeld in het plan 
van aanpak op basis van de RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie). 
Voor het realiseren, beheren en controleren van de doelstellingen bij het arbobeleid zijn in 2011 
een Arbostuurgroep en Arbocommissie ingesteld. In 2012 hebben de Arbostuurgroep en de 
Arbocommissie structureel overleg gehad en zijn actiepunten voortkomend uit deze overleggen 
uitgevoerd. 
 
Verzuim en verzuimbeleid 
Van Hall Larenstein liet in 2012 wederom een dalende trend zien in de verzuimcijfers. Het 
streefpercentage van 4% ziekteverzuim is echter nog niet gehaald. Op het moment van het 
schrijven van dit jaarverslag ligt er een concept ‘Nota ziekteverzuim’ bij de portefeuillehouder HRM 
voor akkoord om vervolgens aan te bieden aan het College van Bestuur.  
De twee belangrijkste aandachtspunten in deze nota zijn: 
1. Verder terugdringen van het verzuim naar 4%; 
2. Treffen van meerdere preventiemaatregelen: Van Verzuimbeleid naar gezondheids- 

management. 
 
Ziekteverzuim (exclusief 
Zwangerschapsverlof) 2012 2011 2010 

Incl. > 1 jaar 4,3% 4,9% 6,1% 

Excl. > 1 jaar 3,1% 3,2% 4,6% 

Gemid. verzuimduur in dagen 16,2 19,8 21,5 

% Medew. zonder verzuim 58,8% 48,7% 48,8% 
 

 
 
Health Check  
Van Hall Larenstein heeft al haar medewerkers een gratis Health Check aangeboden in 2012. De 
testen werden uitgevoerd door het bedrijf Active Living. Het onderzoek gaf inzicht in de gezondheid 
van de medewerker, zowel fysiek, conditioneel als mentaal. Waar nodig en gewenst kon er follow-
up aan de Health Check worden gegeven in de vorm van persoonlijke (leefstijl)coaching.  
Daarnaast geeft het onderzoek Van Hall Larenstein op groepsniveau inzicht in de gezondheid van 
haar medewerkers, waar vervolgens gericht HRM-beleid op kan worden ontwikkeld. In totaal 
hebben circa 260 medewerkers meegedaan aan de Health Check. In maart 2013 zal Active Living 
de totaalrapportage aan Van Hall Larenstein aanbieden. Afhankelijk van de resultaten zal HRM een 
advies aan het CvB aanbieden ter verbetering van het verzuim/gezondheidsbeleid. 
 
Yogalessen 
De yogalessen die in 2011 in Velp zijn gestart en in 2012 in Leeuwarden zijn geëvalueerd, worden 
ook in het schooljaar 2012/2013 aangeboden aan de medewerkers van Van Hall Larenstein. Er zal 
ieder jaar een evaluatie plaatsvinden ten behoeve van de voortzetting. Medewerkers in 
Wageningen kunnen gebruik maken van het aanbod van een yogacursus bij Sportcentrum de 
Bongerd. 
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Bedrijfsmaatschappelijk werk  
Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) draagt bij aan een goede balans tussen medewerker en 
organisatie. Methodische hulpverlening aan werknemers en groepen medewerkers vormt het 
fundament van de werkzaamheden. Kerntaken zijn hulpverlening, advies en consultatie, bijdragen 
aan beleidsontwikkeling en voorlichting en preventie.  
  
Overzicht van de belangrijkste cliëntgegevens voor Van Hall Larenstein: 

• In 2012 meldden zich 20 medewerkers bij BMW aan, zo'n 4% van alle medewerkers. In 
2011 lag dat percentage rond 3% (voor Wageningen UR was dit percentage in 2012 5,3%).  

• In totaal, dat wil zeggen samen met de medewerkers met wie het contact van 2011 in 
2012 nog doorliep, maakten 29 medewerkers oftewel bijna 6% van alle medewerkers van 
Van Hall Larenstein in 2012 gebruik van BMW (Wageningen UR: 7,2%).  

  
De herkomst van de nieuw aangemelde cliënten is, verhoudingsgewijs, over alle 
organisatieonderdelen van Van Hall Larenstein evenwichtig verdeeld. De hulpvragen betroffen 
werkstress en overspannenheid: 30%; samenwerkingsproblemen: 35%; mobiliteit en 
organisatieverandering: 15%; privéproblemen: 15%; overig: 5%.   
 
Cliënten gebruiken het contact met BMW om een tijdige en adequate aanpak van hun situatie te 
bereiken waarbij veelal (80%) geen sprake is van ziekteverzuim. Daarmee beantwoordt het BMW 
aan de preventieve taakstelling die Wageningen UR/ Van Hall Larenstein voor het BMW heeft 
geformuleerd. 
 
Aan het eind van 2012 werd besloten dat de BMW-dienstverlening voor Van Hall Larenstein in het 
kader van de ontvlechting in het eerste kwartaal van 2013 afgebouwd zal worden of overgedragen 
wordt aan een nieuwe (externe) BMW-dienstverlener.  
 
Vertrouwenspersonen 
Van Hall Larenstein heeft op alle drie locaties een vertrouwenspersoon. De leidraad voor de 
vertrouwenspersonen is de Regeling ongewenst gedrag. Deze regeling, zowel van toepassing op 
personeel als studenten, wijst op de mogelijkheden om gebruik te maken van opvang en 
begeleiding door de vertrouwenspersonen, en waar nodig klachtenbehandeling door de 
klachtencommissie.  
In 2012 hebben vier medewerkers en vijf studenten een beroep gedaan op de 
vertrouwenspersonen. Van deze negen personen gaat het in zes gevallen om vrouwen.  
In totaal hebben er ca. 25 gesprekken met betrokkenen plaatsgevonden. 
In de meeste gevallen is een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan in verband met 
discriminatie en intimidatie. Daarnaast komen er vaker informele geluiden binnen bij de 
vertrouwenspersonen over respectloos behandelen en pesten, alsook informele geluiden over 
discriminatie in relatie tot goede spreek- en schrijfvaardigheid (ABN). 
Vanaf het nieuwe studiejaar 2012-2013 zijn de eerste stappen gezet voor gezamenlijk overleg 
tussen vertrouwenspersonen, decanen en ombudsman. 
 
Medewerker Tevredenheidsonderzoek  
Na overleg met de MR heeft het CvB in 2012 besloten niet mee te draaien in het Medewerker 
Tevredenheidsonderzoek (MTO) van Wageningen UR. Omdat het onderzoeken van de 
medewerkerstevredenheid een cao-afspraak is die eens per twee jaar moet worden uitgevoerd, 
heeft Van Hall Larenstein gekozen voor een nieuw onderzoeksbureau, genaamd Integron. Integron 
maakt gebruik van het meetinstrument TIM: Tevredenheid Instrument Medewerkers. Dit 
instrument is op verzoek van de HBO-raad (Zestor) ontwikkeld voor het hbo en wordt met enige 
subsidie beschikbaar gesteld. Er wordt gewerkt met een standaard vragenlijst voor de 
hogescholen, waardoor een benchmark mogelijk is en de kosten beheersbaar blijven ten opzichte 
van de optie om een unieke vragenlijst te laten ontwikkelen.  
In het voorjaar van 2013 zal het MTO door Integron worden uitgevoerd. 
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6.3 Kwaliteit en ontwikkeling 
 
Scholing en groei van medewerkers is een speerpunt voor de komende jaren. Hierbij ligt het accent 
voor stafmedewerkers op professionalisering en het verhogen van de klantgerichtheid en bij 
docenten op het verhogen van het basisniveau, didactische vaardigheden, het verstevigen van 
kennis en vaardigheden in de rol van studieloopbaanbegeleider, projectmedewerker / projectleider 
en/of examencommissielid.  
 
Didactische aantekening 
In Leeuwarden is in 2012 gebleken dat de behoefte aan de opleiding Didactische vaardigheden 
groot is. Er is besloten om de opleiding ‘inhouse’ te organiseren. De opleiding start begin 2013 
waaraan 28 docenten uit Leeuwarden deelnemen, later volgen de andere locaties. Tevens wordt er 
gebruik gemaakt van het reguliere scholingsaanbod dat wordt aangeboden via Zestor. Dit 
scholingsaanbod is specifiek voor (nieuwe) docenten die nog geen didactische aantekening hebben. 
 
Studieloopbaanbegeleiding 
Van Hall Larenstein heeft in de prestatieafspraken besloten om studieloopbaanbegeleiding (SLB) in 
te zetten om het studiesucces (uitval verlagen, rendement verhogen) te verbeteren. Om de rol van 
de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) te versterken, de kwaliteit van SLB te verhogen en om 
relevante scholing te bieden, is binnen Van Hall Larenstein een inventarisatie gedaan. Uit dit 
onderzoek is een aantal (vervolg)stappen voortgekomen die in 2013 zullen uitrollen.  
Eén van de eerste stappen is het starten van een pilot waarin een aantal SLB’ers, SLB-
coördinatoren en een expert de prestatieafspraak Studiesucces concreet vertalen in 
studieloopbaanbegeleiding en op basis daarvan een vertaling maken naar onder meer een 
opleidingsplan voor de SLB’ers.  
 
Projectorganisatie 
In toenemende mate maken projecten deel uit van de onderwijsorganisatie, samenhangend met de 
toename van geoormerkte GS1-middelen, de wettelijke onderzoekstaak van het hbo en de impact 
van aanstelling lectoren op GS2/GS3-onderzoek. Bovendien heeft samenhangend met het besluit 
tot opheffing van T&C de directie besloten om het primaat van onderzoeks- en adviesprojecten bij 
het onderwijs neer te leggen. Om zowel op projectniveau als in de lijn beter en voldoende in 
control te zijn, dient de projectorganisatie binnen Van Hall Larenstein steviger neergezet te 
worden. Dat heeft implicaties voor projectmatig werken, het lijnmanagement, integraal 
verantwoordelijke projectleiders en projectmedewerkers.  
In oktober 2012 heeft een projectgroep haar eindrapport uitgebracht. Onderdeel van dit 
eindrapport is een uitgebreide scan van de gewenste en beschikbare kwaliteiten van de 
medewerkers binnen Van Hall Larenstein om als (potentieel) projectleider of –medewerker te 
kunnen functioneren. Reeds in 2011 en 2012 werden er cursussen projectmatig werken aan de 
medewerkers aangeboden. In 2013 zal dit verzwaard worden voortgezet met zo optimaal mogelijke 
afstemming met de verschillende doelgroepen. 
 
Examencommissie 
De rol van de examencommissie is onlangs gewijzigd, mede als gevolg van de nieuwe wetgeving. 
In relatie tot de nieuwe wetgeving is dit jaar een onderzoek gestart: aan welke nieuwe eisen moet 
worden voldaan en hoe wordt binnen Van Hall Larenstein geborgd dat de examinatoren voldoen 
aan de nieuwe eisen? Daarnaast geven docenten aan dat een kwaliteitsverbetering nodig is op 
gebied van afnemen van examens, assessments en toetsen. Er is een traject gestart met Hobeon 
om dit inzichtelijk te maken en te vertalen naar een scholingsplan. De eerste trainingen staan voor 
begin 2013 gepland. 
 
 
6.4 Loopbaanbeleid 
 
Functionerings- en beoordelingscyclus 
In de jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus wordt stilgestaan bij de resultaten, de 
werkzaamheden voor de komende periode, de ambities en ontwikkeling van de medewerker.  
Elk jaar worden afspraken gemaakt die aan het eind van het (school)jaar gerealiseerd moeten zijn 
en dan worden beoordeeld. Tussentijds worden voortgangsgesprekken gehouden als daar 
aanleiding voor is. In 2012 is er in veel gevallen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opgesteld als 
input voor het planningsgesprek en zijn concrete afspraken gemaakt tussen leidinggevende en 
medewerker over zijn/haar ontwikkeling. De doelstelling is om jaarlijks met minimaal 90% van de 
organisatie het gesprek te voeren. In 2012 is met ruim 65% van de organisatie daadwerkelijk het 
gesprek gevoerd. 
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Convenant Actieplan Leerkracht 
Het convenant Actieplan Leerkracht is bedoeld om het beroep van docent aantrekkelijker te maken 
door versterking van de positie van de docent, een betere beloning en optimalisering van de 
inzetbaarheid. Hiertoe is ook de lerarenbeurs ingesteld, een regeling die de studiekosten van 
bijvoorbeeld een master (grotendeels) vergoedt. 
 
De dialoog over de professionele ruimte van de docent is binnen de hogeschool in voorgaande 
jaren gestart en er is invulling aan gegeven. In 2012 heeft afronding plaatsgevonden. 
In het lokaal overleg zijn de afspraken gemaakt over de opschaling van functies. Afgesproken is 
dat binnen vier jaar tijd: 
• 23,8 fte functies zijn opgeschaald van schaal 11 naar schaal 12. Hiervan zijn 23,4 fte 

gerealiseerd. 
• 7,4 fte functies zijn opgeschaald van schaal 12 naar schaal 13. Hiervan zijn 3,8 fte 

gerealiseerd. 
Het bovenstaande houdt dus in dat 4,0 fte niet zijn gerealiseerd. De reden hiervoor is dat het 
beschikbare budget reeds is overschreden. Het oorspronkelijke in 2009 toegezegde budget is niet 
volledig door het ministerie EZ uitgekeerd. Het ministerie EZ hanteert namelijk een andere 
verdeelsleutel dan het ministerie OCW. 
 
 
6.5 CAO en arbeidsvoorwaarden 
 
De bestaande CAO hbo had een looptijd van 1 augustus2010 t/m 31 januari 2012. Al in een vroeg 
stadium zijn de onderhandelingen tussen partijen gestart voor de afsluiting van een nieuwe CAO. 
Deze onderhandelingen hebben veel tijd gekost en hebben uiteindelijk geresulteerd in een principe-
akkoord dat net voor de kerst 2012 werd gesloten. Dit principe-akkoord is vervolgens na 
afstemming met de achterbannen op 28 december 2012 door betrokken partijen geaccordeerd. De 
nieuwe CAO kent een looptijd van 1 februari 2012 t/m 30 september 2013 en kent de volgende 
afspraken. 
• Voor wat betreft de salarisontwikkeling is sober beleid toegepast. Er is geen sprake van een 

structurele salarisverhoging, wel is een eenmalige uitkering van € 425,- per persoon, naar rato 
aanstelling en in dienst per 1 december 2012, toegekend. 

• In het kader van de professionalisering van personeel is de kaderafspraak gemaakt dat 6% van 
het getotaliseerd jaarinkomen van de medewerkers minimaal wordt besteed aan 
professionalisering.  

• Over de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering is afgesproken dat modernisering hiervan in 
het eerstkomende CAO-overleg aan de orde zal komen, met daarbij betrokkenheid en advies 
van een onafhankelijke externe partij (Zestor). 

 
 
6.6 Beheersing uitkeringen na ontslag 
 
In specifieke situaties kan het voorkomen dat oud-medewerkers na ontslag recht hebben op een 
wettelijke werkloosheidsuitkering (WW) en conform de CAO ook bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering (BW). Door het eigen risico-dragerschap van Hogeschool Van Hall 
Larenstein komen beide uitkeringen ten laste van het resultaat van de hogeschool. 
 
Met de beheersing van de WW-kosten is in 2012 gestart met het volgen en begeleiden van de ex-
werknemers die een uitkering ontvangen ten laste van Van Hall Larenstein. De kosten hiervan 
wegen reeds in 2013 op tegen de baten in de vorm van minder uitkeringen. 
 
In totaal zaten eind 2012 circa 15 medewerkers in een WW/BW-traject. De contacten met deze 
oud-medewerkers en de bewaking van de voortgang van het ‘dossier’ verliepen in 2012 via een 
specifieke functionaris van Wageningen UR. Door de ontvlechting met Wageningen UR wordt op dit 
moment bekeken hoe dit dossier met voldoende specialistische kennis in 2013 belegd moet 
worden. 
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7. Corporate Governance 
 
In de periode dat Van Hall Larenstein onderdeel was van Wageningen UR, viel de hogeschool 
tevens onder de corporate governance-code Wageningen UR. Deze is samengesteld uit de best 
passende principes uit de Branchecode Governance hbo, de Code Goed Bestuur Universiteiten 2007 
en de vastgestelde Nederlandse Corporate Governance Code. Als een keuzemogelijkheid zich 
voordeed, is gekozen voor het meest strikte principe.  
 
De bestuurlijke ontvlechting met Wageningen UR is gerealiseerd op 9 november 2012. De nieuwe 
Raad van Toezicht van Van Hall Larenstein heeft in de eerste week na benoeming in het profiel 
voor de Raad van Toezicht bekrachtigd dat hij zich gehouden voelt aan de Branchecode 
Governance hbo-raad.  
In het profiel van de Raad van Toezicht wordt aangegeven dat Hogeschool Van Hall Larenstein eind 
2012 een nieuwe weg in slaat, onafhankelijk van Wageningen UR. Dit vraagt een sterke externe 
oriëntatie en stabiele organisatorische ontwikkeling, gericht op het versterken van de robuuste 
positie in de groen-, food- en agrisector, van lokaal tot internationaal. De hogeschool is een 
omgeving waar leren, onderzoeken, innoveren en ondernemen gestimuleerd worden. Dit is slechts 
mogelijk vanuit een groei vanuit veiligheid naar vertrouwen, naar verbinding en tenslotte vrijheid. 
De Raad van Toezicht draagt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid hieraan als volgt bij. 

• Het beleid en de uitvoering van het College van Bestuur toetsen aan de maatschappelijk 
vastgestelde normen van goed bestuur en aan de financiële normen.  

• Het College van Bestuur ondersteunen in de vormgeving van de organisatie en de 
werkprocessen. 

• De instelling ondersteunen in de versterking van de externe oriëntatie en samenwerking 
met bedrijven, organisaties en overheden. 

• De instelling ondersteunen in de duiding van nieuwe vraagstukken en maatschappelijke 
trends. 

• Vanuit een heldere visie werken en ook zichzelf hierin steeds versterken. 
 
Doorkijk naar 2013 
De ontvlechting van Wageningen UR heeft consequenties voor de governance-structuur. Zowel 
statuten als het bestuurs- en beheersreglement zullen in 2013 worden aangepast. Tevens zullen 
klachtenregelingen, integriteitscode en gedragscode ‘ontvlochten’ worden, zodat Van Hall 
Larenstein specifieke regelingen heeft die passend zijn bij een hogeschool. Tot het moment dat een 
nieuwe regeling voor Van Hall Larenstein wordt vastgesteld, geldt de oude regeling zoals die gold 
binnen Wageningen UR. 
 
 
7.1 Risicomanagement en interne controle 
 
Het College van Bestuur van Van Hall Larenstein is verantwoordelijk voor de resultaten en de 
bedrijfsvoering van de hogeschool. Het College van Bestuur beheerst de risico’s verbonden aan 
activiteiten van de instelling en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht.  
 
In het strategische plan 2011-2014 heeft Wageningen UR de doelstellingen vastgelegd voor Van 
Hall Larenstein, Wageningen University en DLO. Elk jaar worden speerpunten vastgesteld en wordt 
de realisatie van de speerpunten gemonitord. In 2012 is Van Hall Larenstein ontvlochten van 
Wageningen UR. In 2013 stelt Van Hall Larenstein een eigen instellingsplan op. Tot die tijd geldt 
het strategisch plan 2011-2014 met een aantal interne bijlagen als instellingsplan van Van Hall 
Larenstein. In de prestatieafspraken heeft Van Hall Larenstein de doelstellingen uitgewerkt voor de 
planperiode 2012-2015.  
 
De realisatie en de risico’s worden gemonitord en gerapporteerd in de Planning & Control-cyclus. 
De Planning & Control-cyclus omvat het volgende. 

- Het jaarlijks opstellen van een kaderbrief (strategische kaders, richtlijnen, financiële 
uitgangspunten en verdeelsleutels). 

- Het opstellen van een jaarplan per opleiding en stafdienst. In de jaarplannen worden de 
beoogde risico’s apart vermeld.  

- Het opstellen van een begroting per opleiding en stafdienst. De begroting is gebaseerd op 
de jaarplannen van de opleiding of stafdienst. 

- Kwartaalrapportages over de balans, financiële risico’s en ziekteverzuim. De 
kwartaalrapportages van de opleidingen en stafdiensten worden drie keer per jaar met een 
lid van het College van Bestuur besproken. 
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Het College van Bestuur is middels het interne controlesysteem op de hoogte van de resultaten en 
risico’s binnen de opleidingen, lectoraten en ondersteunende stafdiensten. Verschillende 
stafdiensten leveren het College van Bestuur ook instellingsbrede managementinformatie. Mede in 
het kader van de prestatieafspraken wordt deze managementinformatie in 2013 anders ingericht, 
zodat minimaal één keer per jaar het College van Bestuur een rapportage ontvangt over de 
realisatie van de prestatieafspraken.  
 
Risico’s in 2012 
De overheidsmaatregelen met betrekking tot de bekostiging van deeltijdstudenten hebben tot 
financiële gevolgen geleid voor Van Hall Larenstein. Minder deeltijdstudenten hebben zich in 2012 
ingeschreven de hogeschool. Ondanks deze daling is Van Hall Larenstein in staat geweest om 
positieve financiële resultaten te behalen.  
 
De langstudeerboete bracht ook financiële risico’s met zich mee. De overheid heeft deze maatregel 
uiteindelijk teruggedraaid. De implementatie en de afschaffing van de langstudeerboete hebben 
Van Hall Larenstein veel tijd en werk gekost. Ruim voor 1 december 2012 is alles terugbetaald aan 
de studenten. Van Hall Larenstein heeft geen negatieve financiële gevolgen ondervonden van de 
maatregelen. Enkele studenten hebben zich in verband met de langstudeerboete niet opnieuw 
ingeschreven voor de opleiding die zij volgden.  
 
Doorkijk naar 2013 
Van Hall Larenstein verwacht nieuwe financiële risico’s door bezuinigingen van de overheid en 
wijzigingen in de financiering van praktijkgericht onderzoek. De overheid wil de Groene Plus-
middelen voor onderzoek op een andere manier aan de kennisinstellingen toebedelen. 
Risicomanagement vraagt daarom de komende jaren meer aandacht van Van Hall Larenstein. De 
stafdiensten hebben een belangrijke taak in het monitoren en signaleren van risico’s. Tegelijkertijd 
heeft Van Hall Larenstein de doelstelling vastgesteld dat de overhead van de Hogeschool niet mag 
groeien. Onderzocht wordt hoe het Student InformatieSysteem dat in 2013 geïmplementeerd 
wordt, het extra werk voor de stafdiensten kan verlichten. 
 
 
7.2 Klachtenregelingen 
 
Binnen Hogeschool Van Hall Larenstein zijn er diverse regelingen rond bezwaar, beroep en klachten 
van personeel en studenten. 
 
Ombudsman 
Personeel of studenten (personen of groepen) die zich benadeeld voelen door een handeling of 
nalatigheid van de instelling of van een functionaris, kunnen terecht bij de ombudsman. De 
ombudsman kan doorverwijzen, adviseren, bemiddelen of formeel onderzoeken. De ombudsman 
maakt een eigen jaarverslag waarin informatie over het aantal behandelde zaken wordt gegeven. 
Het aantal klachten in 2012 was in totaal 26. Daarvan betrof het in 18 gevallen studenten en in 
acht gevallen medewerkers. Alle klachten zijn via advisering, bemiddeling en mediation tot een 
oplossing gekomen. Sommige klachten betroffen een lang traject, andere klachten konden via één 
of twee gesprekken worden afgehandeld. Er is in 2012 geen officieel klachtenrapport uitgebracht. 
 
College van Beroep voor de Examens 
Studenten kunnen in beroep gaan tegen een beslissing van de examencommissie.  
In 2012 heeft het College van Beroep in totaal 27 beroepschriften ontvangen, waarvan er 19 
gericht waren tegen een bindend negatief studieadvies. Twee beroepzaken waren niet ontvankelijk. 
De overige beroepschriften zijn door het College eerst toegezonden aan de betreffende 
examencommissies met het verzoek om na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 
mogelijk was. In 11 zaken bleek dat het geval en werd het besluit ingetrokken door de 
Examencommissie. In drie gevallen werd het beroep door de student ingetrokken. In de overige 11 
zaken heeft het College het beroep behandeld. Van deze 11 heeft het College twee zaken gegrond 
verklaard en negen zaken ongegrond. 
 
College van Beroep voor de studenten: bezwaaradviescommissie 
In 2012 heeft het College van Beroep geen bezwaarschriften ontvangen.  
Commissie van Beroep hbo 
Dit is een externe instantie die oordeelt over aangelegenheden waarvoor een student of 
medewerker eerst een bezwarenprocedure bij de Directie heeft doorgelopen. Er zijn geen zaken 
ingebracht.  
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Commissie Heroverweging 
Een werknemer kan het College van Bestuur in bepaalde gevallen verzoeken om een besluit van de 
werkgever te heroverwegen. Voordat het op een verzoek tot heroverweging beslist, vraagt het 
College van Bestuur advies aan de Commissie Heroverweging. In 2012 zijn er drie bezwaren 
ingebracht. De commissie heeft één bezwaar ongegrond verklaard. Eén bezwaar is ingetrokken en 
één bezwaar is afgerond met een overeenkomst tussen partijen. 
 
Commissie Bezwaar Beoordeling 
Bij deze commissie kan een werknemer bezwaar maken tegen een gemaakte beoordeling, dan wel 
het uitblijven van een beoordeling. Er is in 2012 één bezwaar behandeld. De commissie heeft het 
bezwaar gegrond verklaard. 
 
Commissie Bezwaar FUWA hbo  
Dit is een commissie waar een medewerker bezwaar kan maken tegen een door de Directie 
vastgestelde HAY-functiewaardering. Er zijn in 2012 geen zaken ingebracht. 
 
Overig 
Er zijn in 2012 geen rechtszaken in relatie tot arbeidsrecht geweest.  
 
 
7.3 Horizontale Dialoog: betrokkenheid van stakeholders 
 
Van Hall Larenstein vindt het belangrijk dat medewerkers, studenten en andere stakeholders 
worden betrokken bij het beleid van de hogeschool. De betrokkenheid van de stakeholders is onder 
andere geregeld via de Medezeggenschapsraad (zie paragraaf 7.4), opleidingscommissies en 
werkveldadviescommissies, medewerkersbijeenkomsten en samenwerkingsverbanden. 
 
Opleidingscommissies en werkveldadviescommissies 
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, die bestaat uit docenten en studenten van de 
betreffende opleiding. De opleidingscommissie adviseert de opleiding over de kwaliteit van het 
onderwijscurriculum, binnen de kaders van het hogeschool-brede beleid, onder meer via de 
jaarlijks bijstelling van het Onderwijs- en Examenreglement. Aan de hand van de resultaten van de 
module- en programma-evaluaties en informatie van studenten en medewerkers, adviseren de 
leden over mogelijke verbeteringen.  
 
Elke opleiding heeft een werkveldadviescommissie waarin vertegenwoordigers van de belangrijkste 
partijen in het betreffende werkveld vertegenwoordigd zijn. Gemiddeld adviseert een dergelijke 
commissie twee keer per jaar aan de opleidingsdirecteur over ontwikkelingen in het werkveld, 
mogelijke bijstelling van de eindkwalificaties en het curriculum.  
 
Verslagen van beide commissies worden gebruikt bij de accreditaties en zullen ook een rol spelen 
bij midterm-audits en de jaarlijkse monitoring van de opleidingskwaliteit. 
 
Medewerkersbijeenkomsten 
Naast de getrapte betrokkenheid van personeelsleden en studenten via opleidingscommissies, de 
medezeggenschapsraad en teamoverleggen bij opleidingen en stafdiensten, organiseerde Van Hall 
Larenstein in 2012 enkele centrale inloopsessies en algemene bijeenkomsten over de 
prestatieafspraken en de uitwerking van het Wenkend Perspectief. Tijdens twee centrale 
bijeenkomsten in Zwolle met vrijwel het voltallige personeel zijn er draagvlakpeilingen uitgevoerd 
over de positie van Van Hall Larenstein binnen het Wageningen UR-concern. Dit heeft mede de 
herpositionering en later de ontvlechting van Wageningen UR tot gevolg gehad. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Op bestuurlijk niveau is Van Hall Larenstein betrokken in de HBO-raad, de Groene Kennis 
Coöperatie en diverse regionale en landelijke samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Bij 
strategische samenwerkingsverbanden (paragraaf 1.4) wordt daar meer over geschreven. Inbreng 
vanuit die organen beïnvloedt het bestuur van Van Hall Larenstein, in 2012 ook nog grotendeels via 
de bestuurlijke omgeving van het Wageningen UR-concern. Vanaf eind 2012 zorgde Van Hall 
Larenstein zelf voor de bestuurlijke verankering in de omgeving en heeft de hogeschool inmiddels 
bijvoorbeeld het voorzitterschap van het Sectoraal Advies College (SAC) van het hao op zich 
genomen. 
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7.4 Medezeggenschapsraad 
 
De Medezeggenschap is voor het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een belangrijke 
partner en schakel in de totstandkoming van beleid, het maken van keuzes en het stellen van 
prioriteiten.  
 
In de medezeggenschapsraad (MR) zijn de geledingen van elke locatie vertegenwoordigd. De leden 
vertegenwoordigen studenten en medewerkers van de hogeschool. De MR speelt een belangrijke 
rol bij beslissingen over beleid en maatregelen die invloed hebben op het onderwijs, op studenten, 
op de organisatie, de kwaliteitszorg en de werkomgeving. De leden van de medezeggenschapsraad 
hebben recht op informatie en hebben instemmings- en adviesrecht, zoals beschreven in het MR-
reglement. De samenstelling en het functioneren van de MR conformeren aan de wettelijke 
bepalingen in de WHW. In technische overleggen kan de MR vragen stellen aan medewerkers die 
nauw betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding van een geagendeerd onderwerp. De MR gebruikt 
adviezen van opleidingscommissies en examencommissies bij haar oordeel over het betreffende 
onderwerp.  
 
De MR hanteert de volgende uitgangspunten: 

o lokaal wat lokaal kan en centraal wat niet lokaal kan 
o een ondernemende hogeschool die uitgaat van kansen 
o een plezierige en open werksfeer 
o aandacht voor de menselijke maat. 

 
Ten aanzien van het beleid en de autonome positie van Van Hall Larenstein als hbo-instelling heeft 
de Medezeggenschapsraad een roerig jaar achter de rug. De positie binnen Wageningen UR was 
daarbij een aanhoudend aandachtspunt. De Medezeggenschapsraad heeft daarbij vooral aandacht 
gevraagd voor de gedwongen winkelnering, de beperkte ruimte om een bij de Hogeschool passend 
beleid te voeren en de onvoldoende structurele onderwijsinhoudelijke samenwerking. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een herpositionering van Van Hall Larenstein als zelfstandige groene 
Hogeschool en in november tot de instelling van een eigen Raad van Toezicht en een eigen College 
van Bestuur. Het contact met beide partijen verloopt constructief en toekomstgericht. 
 
Voor 2013 heeft de MR de volgende speerpunten benoemd: 
• de kwaliteit van het primaire proces 
• de kwaliteit van de ondersteuning van dit primaire proces 
• duurzaamheid zowel als inhoudelijk element in de opleidingen als in de bedrijfsvoering  
• internationale profilering, zowel in het onderwijs als in projecten 
• een geslaagde instellingsaudit.  
 
De MR wil met veel energie, constructief maar ook kritisch aan bovenstaande punten werken en is 
zich ervan bewust dat dat ook dit jaar weer veel tijd, inzet en deskundigheid zal vragen. 
De MR ziet de toekomst positief in en constateert dat ook het personeel met versterkt elan aan die 
toekomst wil werken. 
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8. Verslag Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht van VHL heeft in 2012 een grote verandering ondergaan. Tot 2 november 
2012 bestond er een personele unie tussen Raad van Toezicht van VHL, de Raad van Toezicht 
Wageningen University en de Raad van Toezicht van Stichting DLO. Met ingang van 2 november 
2012 is de eerste stap in de ontvlechting van VHL uit Wageningen UR gezet middels het benoemen 
van een volledige nieuwe Raad van Toezicht door de staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. In dit verslag wordt onderscheid gemaakt in de periode tot 2 november en 
de periode na 2 november 2012. 
 
Verslag Raad van Toezicht VHL binnen Wageningen UR tot 2 november 2012 
De Raad van Toezicht van VHL binnen Wageningen UR heeft tot 2 november 2012 vier keer een 
reguliere vergadering gehouden en is één keer bijeengekomen in een extra vergadering. De 
voorzitter heeft regelmatig informeel overleg gevoerd met de voorzitter van het College van 
Bestuur. De Raad heeft in 2012 geen regulier overleg gevoerd met de medezeggenschap. De Raad 
van Toezicht is enkele malen bijeen geweest zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur.  
 
Een belangrijk onderwerp van overleg in 2012 was de gang van zaken rondom de vraag wat er 
moet veranderen om het functioneren van de hogeschool binnen het samenwerkingsverband 
Wageningen UR succesvol te laten zijn. Op basis van een door het managementteam en de directie 
van Stichting Van Hall Larenstein uitgewerkte toekomstvisie (Wenkend Perspectief), heeft in 
januari 2012 een ruime meerderheid van de VHL-medewerkers (61%) uitgesproken voorstander te 
zijn van het verder uitwerken van de VHL-strategie binnen het samenwerkingsverband Wageningen 
UR. Onder aansturing van de directie is een uitwerkingsplan voorbereid, gericht op de voortzetting 
van de samenwerking. Deze uitwerking en het positief verlopen proces hebben echter niet geleid 
tot het beoogde draagvlak onder medewerkers van Stichting Van Hall Larenstein voor 
samenwerking binnen Wageningen UR. Uiteindelijk heeft 51% van de medewerkers in juni 2012 
voor gestemd. Daarvoor had de medezeggenschap reeds aangegeven tegen continuering van de 
samenwerking binnen Wageningen UR middels de personele unie’s tussen de CvB’s van WU, DLO 
en VHL te zijn. Op grond hiervan heeft het College van Bestuur van Stichting Van Hall Larenstein 
geconcludeerd dat er bij de medewerkers en de medezeggenschap onvoldoende draagvlak was 
voor continuering van de samenwerking binnen Wageningen UR. 
  
In vervolg hierop heeft het College van Bestuur van Stichting Van Hall Larenstein, met steun van 
de Raad van Toezicht, in juni 2012 de intentie uitgesproken om Stichting Van Hall Larenstein te 
ontvlechten uit Wageningen UR en te komen tot een eigenstandige Raad van Toezicht en bestuur 
voor VHL. Om de benodigde voorbereidingen hiervoor zorgvuldig te laten verlopen is door de Raad 
van Toezicht een kwartiermaker aangesteld. Op verzoek van de Raad van Toezicht van VHL heeft 
de Staatssecretaris een nieuwe Raad van Toezicht voor Stichting Van Hall Larenstein benoemd per 
2 november 2012.  
 
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht werd het jaarverslag Wageningen UR 2011, inclusief 
de jaarrekening 2011 van Stichting Van Hall Larenstein op basis van een positief advies van de 
Auditcommissie goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur verzocht de 
aanbevelingen van de accountant ter hand te nemen. De Raad heeft inzake de jaarrekening 2011 
overleg gevoerd met de accountant.  
 
Periodiek is de Raad van Toezicht met managementberichten op de hoogte gebracht van de 
financiële stand van zaken. De Raad heeft diverse besluiten geaccordeerd zoals het BBR van Van 
Hall Larenstein. De Auditcommissie van de Raad van Toezicht binnen Wageningen UR heeft in 2012 
één keer een reguliere vergadering gehouden en is één keer bijeengekomen in een extra 
vergadering. De commissie heeft onder andere gesproken over het jaarverslag 2011, waarbij de 
bevindingen van de accountant zijn doorgesproken. De Auditcommissie kon zich vinden in de 
aandachtspunten van de accountant en heeft de Raad van Toezicht geadviseerd het jaarverslag 
over 2011 van Wageningen UR (inclusief jaarverslag VHL), waarin opgenomen de jaarrekeningen 
2011, goed te keuren en de aanbevelingen van de accountant over te nemen. Door de 
Benoemingen- en remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht binnen Wageningen UR is met 
de leden van het College van Bestuur een functioneringsgesprek gevoerd, zoals dat jaarlijks wordt 
gedaan. Hierbij is zowel aandacht geschonken aan de afgelopen periode als de toekomst.  
 
In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad 
onafhankelijk zijn. Naar het oordeel van de Raad is de Raad van Toezicht in zijn samenstelling 
onafhankelijk conform de eisen die de Corporate Governance code Wageningen UR daaraan stelt.  
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Verslag Raad van Toezicht VHL vanaf 2 november 2012 
Op 1 november 2012 is er een eerste overleg geweest met de te benoemen zelfstandige Raad van 
Toezicht van Van Hall Larenstein en de staatssecretaris, waarna de benoeming op 2 november 
volgde. Op 5 november 2012 hebben de leden van het College van Bestuur VHL, middels een 
personele unie tevens de leden van het College van Bestuur WU en van Stichting DLO hun functie, 
verzocht hun statutaire functie als College van Bestuur neer te leggen. De Raad van Toezicht van 
Van Hall Larenstein heeft dit geaccepteerd en besloten met ingang van 9 november 2012 de 
algemeen directeur van Van Hall Larenstein, Ellen Marks, te benoemen tot voorzitter CvB ad 
interim en de directeur bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit, Rien Komen, te benoemen tot lid CvB 
ad interim.  
 
De Raad van Toezicht heeft in november gesproken met het MT, het ad interim CvB en de 
medezeggenschapsraad. Deze gesprekken heeft de Raad geëvalueerd in een intern Raad van 
Toezicht-overleg. Ellen Marks heeft na goed overleg de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall 
Larenstein kenbaar gemaakt af te zien van prolongatie van haar functie in het College van Bestuur 
a.i.. De Raad van Toezicht heeft dat besluit gerespecteerd en haar ontslag per 1 januari 2013 
aanvaard.  
 
De eerste reguliere vergadering van de nieuwe Raad van Toezicht van Van Hall Larenstein met het 
CvB was 10 december 2012. In deze vergadering heeft de Raad van Toezicht de begroting VHL 
2013 goedgekeurd op voorbehoud van positief advies van de MR. De Raad van Toezicht heeft 
tevens in deze vergadering het reglement Raad van Toezicht, het reglement voor de 
auditcommissie en het reglement voor de renumeratiecommissie vastgesteld en heeft besloten een 
onderwijscommissie in te stellen. Tevens is besloten op zoek te gaan naar een nieuwe ad interim 
voorzitter van het CvB.  
 
Met het benoemen van een interim CvB per 9 november 2012 was de bestuurlijke ontvlechting van 
Stichting Van Hall Larenstein uit Wageningen UR een feit. Voor het ontvlechten van de 
ondersteunende processen zijn de voorbereidingen in volle gang. Uitgangspunten hierbij zijn de 
continuïteit van beide organisaties en het minimaliseren van de kosten van ontvlechting. De 
afronding van de besluitvorming omtrent het ontvlechten van de ondersteunende processen wordt 
medio 2013 verwacht. De samenwerking tussen Stichting Van Hall Larenstein en Wageningen UR in 
het primaire proces wordt, waar mogelijk en gewenst, gecontinueerd. 
 
In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad 
onafhankelijk zijn. Naar het oordeel van de Raad is de Raad van Toezicht in zijn samenstelling 
onafhankelijk conform de eisen die de Branche Code Corporate Governance van de HBO-raad 
daaraan stelt. 
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht was in 2012 tot 2 november 2012 als volgt samengesteld:  
 
Mw. M. de Boer, voorzitter (1939)  
Lid van de Raad sinds september 2005, lid van de Benoemingen- en remuneratiecommissie. Haar 
zittingstermijn eindigt op 1 september 2013. Mevrouw De Boer is op dat moment op grond van het 
rooster van aftreden niet herbenoembaar. Mevrouw De Boer bekleedde diverse functies in het 
openbaar bestuur.  
 
Dhr. dr. J.J. van Duijn, vice-voorzitter (1943)  
Lid van de Raad sinds september 2004, lid van de Auditcommissie. Zijn zittingstermijn eindigde op 
1 september 2012. De heer Van Duijn was op dat moment op grond van het rooster van aftreden 
niet herbenoembaar. Vanwege de ontvlechting van Stichting Van Hall Larenstein uit Wageningen 
UR is de heer Van Duijn verzocht aan te blijven en herbenoemd tot 1 januari 2013. De heer Van 
Duijn is oud lid van de Raad van Bestuur van de Robeco Groep.  
 
Dhr. dr. L.B.A.M.G. Van Depoele (1939)  
Lid van de Raad sinds 1 mei 2008, lid van de Benoemingen- en remuneratiecommissie. Zijn 
zittingstermijn eindigde op 1 september 2012. De heer Van Depoele was op dat moment op grond 
van het rooster van aftreden herbenoembaar, maar verkoos geen herbenoeming. Vanwege de 
ontvlechting van Stichting Van Hall Larenstein uit Wageningen UR is de heer Van Depoele verzocht 
aan te blijven en herbenoemd tot 1 januari 2013. De heer Van Depoele is oud-directeur Rural 
Development bij het directoraat generaal Agriculture en Rural Development van de Europese 
Commissie.  
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Dhr. B.J. Marttin MBA (1965)  
Lid van de Raad sinds 1 juli 2011, voorzitter van de Auditcommissie. Zijn zittingstermijn eindigt op 
1 juli 2015. De heer Marttin is op dat moment op grond van het rooster van aftreden 
herbenoembaar. De heer Marttin is lid van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland.  
 
Mw. J.R.H. Maij-Weggen (1943)  
Lid van de Raad sinds september 2004, voorzitter van de Benoemingen- en remuneratiecommissie. 
Haar zittingstermijn eindigde op 1 september 2012. Mevrouw Maij-Weggen was op dat moment op 
grond van het rooster van aftreden niet herbenoembaar. Vanwege de ontvlechting van Stichting 
Van Hall Larenstein uit Wageningen UR is mevrouw Maij-Weggen verzocht aan te blijven en 
herbenoemd tot 1 januari 2013. Mevrouw Maij-Weggen bekleedde diverse functies in het openbaar 
bestuur.  
 
Een overzicht van nevenfuncties en een rooster van aftreden Raad van Toezicht hogeschool Van 
Hall Larenstein tot 2 november zijn gepubliceerd op internet van Wageningen UR. 
 
De Raad van Toezicht was vanaf 2 november 2012 als volgt samengesteld:  
 
Mw. A.M.A. van Ardenne - van der Hoeven, voorzitter (1950)  
Lid van de Raad sinds november 2012, lid van de auditcommissie, en lid van de benoemingen- en 
renumeratiecommissie. Mevrouw van Ardenne is voorzitter van het Productschap Tuinbouw en 
bekleedde diverse functies in het openbaar bestuur. 
 
Dhr L.W. Fopma MBA (1976) 
Lid van de Raad sinds november 2012, lid van de auditcommissie,  lid van de benoemingen- en 
renumeratiecommissie en lid van de onderwijscommissie. De heer Fopma is Algemeen directeur 
van The Friesian. 
 
Dhr drs. M.C. Korff (1954)  
Lid van de Raad sinds november 2012, voorzitter van de auditcommissie,  lid van de benoemingen- 
en renumeratiecommissie en lid van de onderwijscommissie. De heer Korff is voormalig directeur 
van Alfa Accountants.  
 
Dhr drs. R.H.J. Mooren (1956)  
Lid van de Raad sinds november 2012, lid van de auditcommissie, en voorzitter van de 
benoemingen- en renumeratiecommissie. De heer Mooren is algemeen directeur van 
ingenieursbureau Arcadis Nederland.  
 
Dhr drs. H.Th.M. Pieper (1962)  
Lid van de Raad sinds november 2012, lid van de auditcommissie, en lid van de benoemingen- en 
renumeratiecommissie. De heer Pieper is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. 
 
De gegevens over de bezoldiging over 2012 van de leden van het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht zijn opgenomen in de jaarrekening. 
 
Relevante nevenfuncties RvT4 

Naam Relevante nevenfuncties 
 

A.M.A. van 
Ardenne- 
van der Hoeven 
(voorzitter RvT) 

 
 
 

 
 Voorzitter Marga Klompé Stichting/initiatief Bijzondere 

Leerstoel Marga Klompé UvT 
 Vicevoorzitter Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur 
 Lid Stuurgroep Convenant Gezond Gewicht 
 Lid CEO-groep Dutch Biorefinery Cluster 
 Lid Biosolar Cells, WUR 
 Lid BIC Board BRIDGE 
 Lid Fonds Kerkelijk Waardegoed 
 Voorzitter Curatorium Afrika Studiecentrum 
 Voorzitter Raad van Commissarissen Zorgcombinatie Argos, 

Regio Waterweg 
 

                                                 
4 Per 1-3-2013 
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M.C. Korff 

 
 Lid Raad van Commissarissen Agruniek-Rijn Vallei Holding  
 Commissaris Sociale Werkvoorziening 
 Voorzitter Christelijke Onderwijs Groep 
 Voorzitter Financiële commissie KNHS 
 Bestuurslid CH Bennekom 
 Bestuurslid Stichting Alfa Omega 

 
 
H.Th.M. Pieper 

 
 Lid bestuur Stichting Christelijk pers (Trouw) 
 Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van 

Rentmeesters 
 Voorzitter provinciale afdeling CDA Overijssel 
 Commissaris Waterstromen bv 

 
 
L.W. Fopma 

 
 Bestuurslid VNO-NCW Noord 
 Vennoot Pitch&Putt Golf 
 Vice voorzitter Sport Fryslân 
 Voorzitter Vereniging van Dorpsbelangen Koudum 

 
 
R.H.J. Mooren 
(vice voorzitter RvT) 

 
 Voorzitter Raad van Bestuur Asset Rail 
 Voorzitter Stichting WTC Arnhem-Nijmegen 
 Lid Commissie voor de milieueffectrapportage 
 Lid Bestuur Stichting Rail Infra Opleidingen 
 Lid Bestuur Stichting Toekomstbeeld der Techniek 

 
 
Rooster van aftreden RvT VHL 

Naam Eerste 
benoeming 

Lopende  
termijn tot 

Herbenoemd 
tot 

 
A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven 
(voorzitter RvT) 

 
02-11-2012 

 
02-11-2016 

 

 
M.C. Korff 

 
02-11-2012 

 
02-11-2016 

 

 
H.Th.M. Pieper 

 
02-11-2012 

` 
02-11-2016 

 

 
L.W. Fopma 

 
02-11-2012 

 
02-11-2016 

 

 
R.H.J. Mooren 
(vice voorzitter RvT) 

 
02-11-2012 

 
02-11-2016 

 

 
 
Namens de Raad van Toezicht  
Agnes van Ardenne (voorzitter) 
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Bijlagen 

 
1. Organogram Van Hall Larenstein 
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2. Overzicht opleidingen 
 
 
Opleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein: 

 

Van Hall Larenstein, 
Velp 

bachelor • Bos- en Natuurbeheer 
• Land- en Watermanagement 
• Tuin- en Landschapsinrichting 

Associate degree 
(Ad) 
master 

• Tuin- en Landschapsinrichting  
• Professioneel Project- en 

Procesmanagement in de groene 
leefomgeving 

Van Hall Larenstein, 
Wageningen 

bachelor • Bedrijfskunde en Agribusiness 
• Dier- en Veehouderij 
• Plattelandsvernieuwing 
• International Development Management 

(voorheen Tropische Landbouw) 
• Voedingsmiddelentechnologie 

master • Master Management of Development 
• Master Agricultural Production Chain 

Management  
Van Hall Larenstein, 
Leeuwarden 

bachelor • Bedrijfskunde en Agribusiness 
• Biotechnologie5 
• Dier- en Veehouderij 
• Diermanagement 
• International Business and Management 

Studies6 
• Kust en Zee Management 
• Milieukunde 
• Plattelandsvernieuwing  
• Tuinbouw en Akkerbouw 
• Voedingsmiddelentechnologie  

Associate degree 
(Ad) 

• Melkveehouderij 
• Ondernemerschap 
• Integrale Handhaving Omgevingsrecht 
• Duurzaam Bodembeheer 
• Duurzame Watertechnologie 

 

                                                 
5 Met Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
6 Met Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Stenden Hogeschool 
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3. Overzicht Lectoraten 
 
 
In onderstaande tabel is een overzicht van de Lectoraten van Van Hall Larenstein opgenomen, 
peildatum december 2012.  
 

 Lectoraat Lector (fte) Bekostiging Status 
1. Duurzame Agribusiness in 

Metropolitane Gebieden 
Dr. Ir. Eweg (0.5) Extern  Bijzonder  

2. Watertechnologie Ir. Bult (0.4);  
Dr. Ir. Nederlof (0.4) 

Extern Bijzonder 

3. Biobased Economy Dr. Derksen (0.4) Groene Plus  

4. Food, Health and Safety Dr. Van der Leij (0.7) 
Vacature ( 0.5) 

Rijksbijdrage 
en extern 

Regulier +  
Bijzonder 

5. Food Physics Mw. dr. Oudhuis (0.5) Extern  Bijzonder 

6. Melkveehouderij Ing. Zijlstra (0.3)  Groene Plus  

7. Welzijn van Dieren Dr. Ing. Hopster (0.5)  Persoonlijk 

8. Marine Ecosystems 
Management 

Dr.ir. Baptist (0.2) Extern 
(IMARES) 

Bijzonder 
 

9. Marine Policy Drs. Pastoors (0.2) Extern 
(IMARES) 

Bijzonder 

10. Duurzame Visserij en 
Aquacultuur 

Mw. dr. Walker 0.4 Groene Plus  

11. Geïntegreerd Natuur- en 
Landschapsbeheer 

Dr. Ir. Van der Heide (0.2) 
Dr. Janssen (0.2) 
Dr. Ir. Stobbelaar (0.2) 

Groene Plus  

12. Vervolg op 
Integraal Waterbeheer etc 

Nog bepalen (0.5) Rijksbijdrage Regulier 

13. Groene Leefomgeving van 
Steden 

Drs. Timmermans (0.8) Rijksbijdrage Regulier 

14. Vervolg op  
Regionale Transitie  

Nog bepalen (0.5) Rijksbijdrage Regulier 

15. Stadslandbouw als stedelijke 
ontwerpopgave 

Vacature (0,4) Groene Plus  
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4. Overzicht Centres of Expertise 
 
 
 
In hao-verband zijn er zes Centres of Expertise (CoE), deels in opbouw: 
 

  

 
 
Daarnaast neemt Van Hall Larenstein deel in de CoE’s Watertechnologie, Deltatechnologie en 
Healthy Ageing. Bovendien is er een VHL-initiatief voor een CoE Natuur en Landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CoE Dier (varkens, pluimvee, melkvee) (Van 
Hall Larenstein, CAH Dronten, HAS Den Bosch, 
Inholland) 
- Diervoeding 
- Diergezondheid 
- DierenWelzijn 
 

CoE Duurzaam Produceren en Ondernemen 
(CAH Dronten, HAS Den Bosch, Inholland, Van 
Hall Larenstein) 
- Duurzame productie (resource efficiency, meer met 

minder) 
- High tech Farming / Precisie Landbouw 
- Ondernemerschap 

CoE Duurzaam leren en ontwikkelen van 
professionals en organisaties in hun omgeving. 
(STOAS, CAH Dronten, HAS Den Bosch, 
Inholland, Van Hall Larenstein) 
- Kennisinnnovatie ,- transfer en -circulatie 
- Leren en ontwikkelen van professionals 
- Leren in programma’s en organisatieontwikkeling 
 

CoE Food (HAS Den Bosch, CAH Dronten, 
Inholland, Van Hall Larenstein) 
- Productontwikkeling (o.a. gericht op meer 

toegevoegde waarde) 
- Procestechnologie (productie en verwerking) 
- Voeding, gezondheid en welbevinden 
- Voedselveiligheid en -zekerheid 
- Samenwerkende waardeketen 
- Logistiek 
 

Centre for Biobased Economy (Inholland, CAH 
Dronten, HAS Den Bosch, Van Hall Larenstein)5 
- Groene grondstoffen voor grootschalige energie- en 

chemieproductie 
- Ontwikkeling (hoog toegevoegde waarde) non-food 

eindproducten 
- Kringloopsluiting / energieproductie binnen de primaire 

productie 
- Cascadering / reststromen benutting in de 

(agro)foodsector 
 

CoE Greenports (HAS Den Bosch, Inholland, CAH 
Dronten, Van Hall Larenstein) 
- Duurzame productie 
- Technologische innovatie 
- Logistiek 
- Veredeling  
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5. Ontwikkeling studentenaantallen per opleiding en per locatie 
Aantal en instroom studenten Hogeschool Van Hall Larenstein (bekostigde bachelors met eerste inschrijving + masters), per 

locatie en per opleiding, peildatum 01-10-2012. De instroom vanaf 2012 is op basis van instroomcohort lopend van 1-10-2011 

tot en met 30-9-2012.  

(VT = Voltijd, DT = Deeltijd, DU = Duaal) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Instroom 1.101 1.130 1.204 1.115 1.046 1.039 

Leeuwarden 560 597 606 578 533 503 

Velp en Deventer/Wageningen¹ 541 533 598 537 513 536 

Studenten totaal       

Leeuwarden 2.083 2.106 2.057 1.973 1.885 1.874 

Velp en Wageningen 1.930 1.895 1.915 1.888 1.906 2.005 

Totaal 4.013 4.001 3.972 3.861 3.791 3.879 

       

Leeuwarden       

Bedrijfskunde en Agribusiness 120 138 159 180 184 179 

Ondernemerschap (Associate degree) 11 6 9 10 8  

Biotechnologie  291 296 285 274 247 183 

Diermanagement 741 760 742 708 680 738 

Dier- en Veehouderij 211 223 212 187 165 168 

Melkveehouderij (Associate degree) 44 32 32 29 28 29 

IBMS (met CHN/NHL, 1/3 = VHL aantal) 3 6 10 22 25 34 

Kust en Zee Management 180 157 144 121 115 106 

Milieu  kunde VT 172 162 149 146 136 144 

Milieukunde DT 102 139 136 124 132 127 

Integrale Handhaving Omgevingsrecht (Associate degree) 10 14 26 20 8  

Duurzaam Bodembeheer (Associate degree) 1 0 1    

Duurzame Watertechnologie (Associate Degree) 5 0 1    

Plattelandsvernieuwing 10 0 3 6 17 25 

Tuinbouw en Akkerbouw 64 62 56 58 51 45 

Voedingsmiddelentechnologie VT 118 111 92 88 89 96 

Velp en Wageningen       

Bedrijfskunde en Agribusiness 123 120 116 111 105 103 

Bos- en Natuurbeheer VT 450 433 432 422 419 410 

Bos- en Natuurbeheer DT 83 100 109 87 82 93 

Dier- en Veehouderij 230 227 244 244 257 277 

Land- en Watermanagement VT 262 217 230 236 251 252 

Land- en Watermanagement DT 60 68 60 63 60 68 

Plattelandsvernieuwing 72 65 73 80 71 86 

International Development Management (voorheen 

Tropische Landbouw) 
59 40 35 36 40 54 

Tuinbouw en akkerbouw 0 1 4 7 21 41 

Tuin- en Landschapsinrichting VT 353 347 377 366 352 355 

Tuin- en Landschapsinrichting DT 123 173 182 187 193 193 

Tuin- en Landschapsinrichting VT (Associate degree) 35 32     

Tuin- en Landschapsinrichting DT (Associate degree) 32 22     

Voedingsmiddelentechnologie 48 50 53 48 51 57 

Master 55 64 79 66 49 59 

Master Agriculture Production Chain Management 21 17 25 18 11 18 

Master Management of Development 34 47 54 48 38 41 
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6. Studierendementen per opleiding en per locatie 
 
Aantal afgestudeerden en gemiddelde studieduur in het betreffende studiejaar, per locatie en per 
opleiding van Hogeschool Van Hall Larenstein.  

 Aantal 
afgestudeerden 

 Gemiddelde 
studieduur 

 11/12 10/11 09/10 08/09 07/08  11/12 10/11 09/10 08/09 07/08 
            
Leeuwarden 352 293 319 312 333  4,6 4,6 4,5 4,4 4,5 
            
Bedrijfskunde en Agribusiness 38 43 34 21 30  4,7 4,4 4,5 4,6 4,9 
Biotechnologie  50 54 30 21 10  4,4 4,4 4,1 4,2 3,9 
Diermanagement 125 107 126 121 143  4,4 4,7 4,5 4,3 4,7 
Dier- en Veehouderij 40 23 28 37 45      4,5 4,7 4,1 4,4 4,1 
IBMS 1 0 11 6 2  6,1  4,9 3,5 3,5 
Kust en Zee Management 24 19 14 18 15  4,7 4,8 4,5 4,3 4,8 
Milieukunde 45 26 41 52 34  5,1 5,2 4,9 4,9 4,5 
Plattelandsvernieuwing 0 2 7 8 8   4,0 5,1 5,0 5,3 
Tuinbouw en Akkerbouw 9 6 7 9 14  4,7 5,3 4,3 4,4 4,3 
Voedingsmiddelentechnologie 20 13 21 19 32  4,1 3,8 4,0 3,7 4,0 
            
Velp/Wageningen7  301 286 366 370 369  4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 
Bedrijfskunde en Agribusiness 39 10 5 11 25  2,7 3,9 4,6 4,9 4,7 
Bos- en Natuurbeheer (VT) 69 63 91 73 76  4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 
Bos- en Natuurbeheer (DT) 9 16 21 24 16  4,2 4,3 4,0 4,2 4,3 
Dier- en Veehouderij 27 44 52 40 40  5,5 4,6 4,7 4,5 4,6 
Land- en Watermanagement 
(VT) 

44 45 57 61 43     4,5 4,2 4,1 4,1 4,3 

Land- en Watermanagement 
(DT) 

9 8 18 12 18  4,0 4,0 4,2 3,9 3,6 

Plattelandsvernieuwing 8 11 9 11 15  6,0 5,4 4,0 4,5 4,3 
International Development 
Management (voorheen 
Tropische landbouw) 

3 5 10 15 21  7,7 5,4 5,1 4,7 4,0 

Tuinbouw en akkerbouw   2  11 13   5,5  4,1 3,5 
Tuin- en Landschapsinrichting 
(VT) 

65 58 63 66 67  4,4 4,3 4,6 4,5 4,7 

Tuin- en Landschapsinrichting 
(DT) 

19 16 26 30 18  4,9 4,7 4,5 4,7 4,7 

Voedingsmiddelentechnologie 9 8 13 13 10  4,4 5,3 4,9 4,9 4,2 
Laboratoriumtechniek   1 3 7    8,0 4,7 4,7 
            
Master 65 61 44 56 43       
Master Agricultural Production 
Chain management  

22 15 9 15 17       

Master of Development 43 46 35 41 26       
 

  

                                                 
7 Met ingang van studiejaar 2006/2007 is de locatie Deventer verhuisd naar Wageningen. 
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Aantal afstudeerders, studieduur afstudeerders, aantal uitvallers en verblijfsduur uitvallers in het 
betreffende studiejaar, uitgesplitst naar locatie (bacheloropleidingen).  

 Aantal     
afstudeerders 

Studieduur 
afstudeerders 

Aantal  
uitvallers 

Verblijfsduur 
uitvallers 

Leeuwarden     
2002/2003 345 4,5 229 1,9 
2003/2004 307 4,5 174 2,2 
2004/2005 292 4,3 154 2,1 
2005/2006 323 4,4 123 2,2 
2006/2007 303 4,5 177 1,8 
2007/2008 333 4,5 189 2,2 
2008/2009 312 4,4 187 1,8 
2009/2010 319 4,5 231 2,0 
2010/2011 293 4,6 275 2,0 
2011/2012 352 4,6 304 2,1 
     
Velp/Wageningen
8     

2002/2003 424 4,5 341 1,7 
2003/2004 415 4,3 215 2,0 
2004/2005 454 4,2 200 2,1 
2005/2006 368 4,5 224 2,1 
2006/2007 415 4,2 247 2,0 
2007/2008 369 4,4 253 2,2 
2008/2009 370 4,4 218 2,1 
2009/2010 366 4,5 232 2,2 
2010/2011 286 4,5 231 1,7 
2011/2012 301 4,5 318 2,4 
 
 
  

                                                 
8 Met ingang van studiejaar 2006/2007 is locatie Deventer verhuisd naar Wageningen. 



Jaarverslag 2012 Stichting Van Hall Larenstein Pagina 71 
 

7. Studentenmobiliteit: Erasmus uitwisseling 
 
Inkomende en uitgaande Erasmus uitwisselingsstudenten per partnerinstelling in studiejaar 2011–2012. 

 
* 1.0 = Agricultural Sciences; 1.6 = Forestry; 2.5 = Landscape Architecture; Food Science and Technology = 1.3; Environmental Sciences = 7.2; 
Coastal Zone Management = 13.8 

 
 
  

Country Name institution Subject* Velp en Wageningen Leeuwarden 

   Students to 
VHL 

VHL students 
to 

Student to 
VHL 

VHL students 
to 

Bulgaria University of Agribusiness & 
rural Development Plovdiv 

1.0 1    

Czech Republic Mendel University 1.6 & 2.5 1    

Denmark University of Copenhagen 2.5  1   

Germany Fachhochschule Weihenstephan 2.5 1 1   

Germany Fachhochschule Rottenburg 1.6 1 4 1  

Germany Fachhochschule 
Neubrandenburg 

1.3  1   

Finland Oulu University of Applied 
Science 

1.0 2 1   

Finland HAMK University of Applied 
Sciences 

1.3    1 

France Fesia Consortium  1.0   4  

France École supèrieure de Bois 1.6  1   

Hungary Szent Istvan University 1.0   2  

Hungary Corvinus University of 
Budapest 

2.5  1   

Iceland University of Akureyri 13.8    2 

Ireland Galway-Mayo Institute of 
Technology (GMIT) 

7.2   1  

Italy University of Udine 7.2   1  

Norway Sogn og Fjordane University 13.8    6 

Norway Hedmark University 1.6  10   

Portugal Universidade do Porto 2.5 3 1   

Portugal Universidade de Aveiro 7.2  3   

Spain Universidad Autonoma de 
Barcelona 

7.2   3  

Spain Universidad Politécnica de 
Madrid 

1.0 & 7.2   3  

Spain Universidad de Leon 1.0  1   

Spain Universidad Politecnica de 
Valencia 

1.0  1   

Sweden Novia University of Applied 
Sciences 

13.8   2  

Sweden Swedish University of 
Agricultural Science 

1.0 & 1.6  3   

United Kingdom Birmingham City University 2.5 1    

TOTAAL   10 29 17 9 
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8. Toelatingsbeleid 
 
Van Hall Larenstein is begin 2012 gestart met het opstellen van een toelatingsbeleid. Doel van het 
toelatingsbeleid is dat de toelating van studenten op alle locaties van Hogeschool Van Hall 
Larenstein plaatsvindt op eenzelfde en verantwoorde manier en binnen de wettelijke kaders.  
Het toelatingsbeleid is gebaseerd op de toelatingsartikelen uit het inschrijvingsbesluit Van Hall 
Larenstein, de instellingsbrede Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2011-2012, de concept 
bepalingen uit de Onderwijs- en Examenregeling 2012-2013 en de artikelen uit de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) die het fundament vormen van de 
toelatingsartikelen van de OER.  
 
In het toelatingsbeleid is o.a. beschreven hoe de toelating is geregeld, welke eisen en vrijstellingen 
gelden, hoe de procedure moet worden doorlopen en welke verantwoordelijkheden de betrokken 
partijen hebben in dit proces.  
 
Op 11 maart 2013 is het toelatingsbeleid door het College van Bestuur vastgesteld. 
Het toelatingsbeleid beschrijft vooral de wettelijke vereisten rondom toelating en biedt handvatten 
om dit in praktijk te brengen. Op een klein aantal punten is nieuw beleid ontwikkeld, namelijk: 

• Alle opleidingen hanteren een 21+ toets. Hiermee worden aspirant-studenten die niet 
voldoen aan de (nadere) vooropleidingseisen, maar eenentwintig jaar en ouder zijn, in de 
gelegenheid gesteld een toelatingsonderzoek af te leggen. Een met goed gevolg afgelegd 
toelatingsonderzoek stelt de aspirant-student vrij van de vooropleidingseisen. 

• Jaarlijks stelt het CvB, op voorstel van de opleidingsdirecteuren een toelatingscommissie 
in.  

• Er vinden standaard toelatingsgesprekken plaats met aan te leveren bewijsstukken door de 
toelatingscommissie wanneer (nog) niet wordt voldaan aan de (nadere) vooropleidingeisen. 
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9.  HBO-monitor 
 
De HBO-monitor 20119 bevat het oordeel van de alumni die in 2009-2010 zijn afgestudeerd. Bij de 
meeste opleidingen is de HBO-monitor ingevuld door minder dan 20 respondenten, waardoor de 
uitkomsten niet significant zijn en alleen gebruikt kunnen worden om trends te analyseren. 

Algemene tevredenheid met de opleiding  
Hogeschool Van Hall Larenstein   VHL NL 

  Schaal voltijd deeltijd 2011 

(Zeer) tevreden over studie % 56 65 61 

Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde hogeschool % ja 67 68 72 

Opleiding aanraden aan familie/vrienden % ja 53 71 62 

Inhoud      

Inbedding in beroepspraktijk Rapportcijfer 6.3 6.7 6.5 

Aansluiting op actuele ontwikkelingen in vakgebied Rapportcijfer 6.3 6.9 6.6 

Inbedding onderzoek in onderwijs Rapportcijfer 6.4 6.6 6.5 

Studeerbaarheid Rapportcijfer 7.2 6.9 7.2 

Inhoudelijke samenhang Rapportcijfer 6.4 7.2 6.7 

Internationale oriëntatie Rapportcijfer 6.5 5.5 6.3 

Toetsing en beoordeling      

Docenten streng in beoordeling % mee eens 26 35 27 

Opleiding uitdagend qua niveau % mee eens 41 68 47 

Tentamens/opdrachten pittig % mee eens 32 52 32 

Voldoende getoetst op inzicht % mee eens 41 48 44 

Alleen studenten die het verdienden kregen diploma % mee eens 37 30 39 

Moeilijk om bij groepsopdrachten mee te liften % mee eens 21 20 24 

Docenten      

Praktijkkennis van docenten Rapportcijfer 7,1 7,7 7,3 

Praktijkervaring van docenten Rapportcijfer 7,0 7,6 7,1 

Beschikbaarheid van docenten Rapportcijfer 7,0 7,2 7,2 

Inhoudsdeskundigheid van docenten Rapportcijfer 7,0 7,9 7,2 

Didactische vaardigheden van docenten Rapportcijfer 6,5 7,1 6,8 

Aantal respondenten   204 40 1.341 

 
Arbeidsmarktintrede 

Hogeschool Van Hall Larenstein   VHL NL 
  Schaal voltijd deeltijd 2011 
Voorbereiding         
Voorbereiding op beroepsloopbaan % (zeer) tevreden 40 40 45 
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt % sterke mate 39 57 50 
Goede basis om competenties verder te ontwikkelen % sterke mate 62 72 66 
Voorbereiding op actuele beroepspraktijk Rapportcijfer 6.1 6.7 6.5 
Voorlichting over beroepsmogelijkheden Rapportcijfer 5.7 5.8 6.1 
Aansluiting      
Voldoende/goede aansluiting opleiding-werk % 62 84 72 
Functieniveau past bij opleidingsniveau % 63 82 71 
Functierichting past bij opleidingsrichting % 62 80 71 
Voldoende/goede benutting van capaciteiten % 58 61 61 
Succes      
Werkloosheid % 13 8 8 
Bruto uurloon (mediaan) Euro 12,12 18,12 12,98 
(Heel) veel carrièremogelijkheden % 48 39 49 
(Zeer) tevreden met functie % 58 61 64 
Aantal respondenten   148 36 1.040 

                                                 
9 Bron: HBO-monitor 2011, Management Summary Hogeschool Van Hall Larenstein, Afgestudeerden 2009-2010 
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10.  NSE 
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11. Sociaal verslag: kengetallen 
 
Ter aanvulling op het sociaal jaarverslag in hoofdstuk 6 worden hier nog diverse kengetallen in de 
vorm van tabellen en grafieken getoond van Van Hall Larenstein. Voor alle gegevens geldt dat dit 
de situatie per 31 december van enig jaar is.  
 
Personeel verdeeld naar functieschaal in aantallen  
 
Functieschaal 2012 2011 2010 

Schaal 1 t/m 9 153,0 158,0 161 

Schaal 10 t/m 12 322,0 348,0 337 

Schaal 13 en hoger 31,0 29,0 25 

Totaal 506 535 523 

 

 
 
 
Verdeling personeel in vaste en tijdelijke dienstverbanden in aantallen 
 
Type dienstverband 2012 2011 2010 

Vaste dienstverbanden 404,0 447,0 427,0 

Tijdelijke dienstverbanden 102,0 88,0 96,0 

Totaal 506,0 535,0 523,0 

 

  
 
De doelstelling van dit verhoudingscijfer is circa 80/20; met deze norm is er sprake van een 
redelijke verhouding tussen een vaste kern en een tijdelijke schil. Over de afgelopen 3 jaren 
fluctueert het verhoudingscijfer, maar het beweegt zich constant rond deze norm. 
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Verdeling personeel naar geslacht in aantallen 
 
Geslacht 2012 2011 2010 

Man 266,0 278,0 278,0 

Vrouw 240,0 257,0 245,0 

Totaal 506,0 535,0 523,0 

 

 
 
 
Percentage werken in deeltijd naar geslacht o.b.v. aantallen  
 

 
 
 
Percentage vrouwen naar functieschaal o.b.v. aantallen 
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Verdeling personeel in voltijd en deeltijd in aantallen 
 
Voltijd/Deeltijd 2012 2011 2010 

Voltijd 151,0 163,0 170,0 

Deeltijd 355,0 372,0 353,0 

Totaal 506,0 535,0 523,0 

 

 
 
 
Verdeling personeel naar leeftijd in aantallen 
 
Leeftijd 2012 2011 2010 

< 25 jaar 6 6,0 11,0 

25 t/m 44 jaar 169 174,0 173,0 

45 t/m 54 jaar 165 191,0 178,0 

55 jaar en ouder 166 164,0 161,0 

Totaal 506,0 535,0 523,0 
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www.vanhall-larenstein.nl

Leeuwarden
Agora 1
Postbus 1528, 8901 BV
Telefoon (058) 284 64 44

Velp
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001, 6880 GB Velp
Telefoon (026) 369 57 95

Wageningen
Droevendaalsesteeg 2
Postbus 411, 6700 AK Wageningen
Telefoon (026) 369 57 95

info@vanhall-larenstein.nl
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